We KNOW HOW

A CIMAI é um
PARCEIRO
para os seus
clientes

CIM DF

FICHA TÉCNICA
TECHNICAL INFORMATION
SHEET

Detergente - Desinfetante - Desincrustante

CÓDIGO DE PRODUTO
00426
FAMÍLIA
desinfetantes

BACTERICIDA E
BACTERIOSTÁTICO
Destrói microrganismos,
Streptococcus lactis,
Salmonella sp., Staphylococcus
aureus e controla bactérias
gram-negativas.
LAVA E DESINFETA - Com
eficácia.
REMOVE – INCRUSTAÇÕES
CALCÁRIAS E DE ÓXIDOS
DE FERRO.
SOLÚVEL – Em água em
todas as proporções,
independentemente da
sua dureza.
VALIDADE: 1 ano

As informações contidas neste
catálogo são baseadas na nossa
experiência, não substituem, no
entanto, ensaios preliminares que
deverão sempre ser feitos, uma vez
que as condições de aplicação dos
produtos estão fora do nosso
controlo. A CIMAI apenas se
responsabiliza pela manutenção
das características dos produtos de
acordo com a nossa especificação.
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PROPRIEDADES:

Na preparação utilizar recipientes
de plástico.

Líquido transparente, verde,
viscosidade média, odor a
pinheiro, constituído por
tensioactivos aniónicos, não
tóxicos, ácidos, bactericidas e
odorantes.

USO RECOMENDADO:
Especialmente formulado para
desinfeção e remoção de
gorduras, incrustações calcárias e
ferrosas, bem como resíduos de
urina em instalações sanitárias e
outras. Utiliza-se na lavagem de
balneários, bancadas, escolas, e
qualquer pavimento de mercado
que não seja atacado por
ácidos.

PRECAUÇÕES:
Evitar o contacto com a pele,
usar luvas no seu
manuseamento. Nunca misturar
com qualquer produto. Com
lixívia, liberta gases tóxicos. Não
deve ser aquecido. No caso de
ingestão contactar o Centro
Anti-Venenos (808 253 153).

ARMAZENAGEM:
Conservar à temperatura
ambiente em local fresco, bem
ventilado e as embalagens bem
fechadas.

CLASSIFICAÇÃO:

MODO DE APLICAÇÃO:
Para lavagem com esfregona ou
escova, o CIM DF, usa-se diluições
de 1:10 a 1:20. Na remoção de
incrustações calcárias e ferrosas
em sanitários, utilizar puro ou
diluído com uma parte de água.
Espalhar deixando actuar 5 a 10
minutos e lavar com água limpa.

Consultar a Ficha de Dados de
Segurança do Produto.

EMBALAGEM:
5 kg/ 5lt (Código de produto
00428); 20 kg/ 20lt (Código de
produto 00429)
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