We KNOW HOW

A CIMAI é um
PARCEIRO
para os seus
clientes

CIM KA

FICHA TÉCNICA
TECHNICAL INFORMATION
SHEET

CÓDIGO DE PRODUTO
00478
FAMÍLIA
desinfetantes

O CIM KA é um
PODEROSO DESINFETANTE.
A combinação de biocidas
incorporada no CIM KA é
especificamente indicada
para o combate a diversos
microorganismos,
nomeadamente o SARSCoV-2.
Sendo um poderoso
desinfetante, apresenta
todavia uma BAIXA
TOXICIDADE.
Não recomendado para
aplicação em couro,
plástico e similares.

Desinfetante para pequenas superfícies, bancadas, utensílios,
instrumentos de laboratório e material de escritório à base de
álcool.
PRECAUÇÕES:

PROPRIEDADES:
Líquido transparente com odor
característico, constituído por
álcool, quarternários de amónio e
agentes sequestrantes.

USO RECOMENDADO:

revisão 15-04-2021

Evitar o contacto com a pele e os
olhos.

ARMAZENAGEM:

Devido a uma combinação de
desinfetantes, cujo principal
constituinte é o álcool, o CIM KA
é especialmente indicado para
desinfeção de todo o tipo de
superfícies, equipamentos,
bancadas, utensílios, instrumentos
de laboratório, material de
escritório, etc.

Manter longe de chamas vivas.
Embalagens bem fechadas.

CLASSIFICAÇÃO:
Consultar a Ficha de Dados de
Segurança do Produto.

EMBALAGEM:

MODO DE APLICAÇÃO:
O produto deve ser utilizado puro
nos equipamentos a desinfetar.
Pulverizar, passar com um pano
limpo e deixar secar.

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.

Manter fora do alcance das
crianças.

750ml/690gr (Código de produto
04616)
5lt/4,5 kg (Código de produto
04608)
20lt/18kg (Código de produto
04628)

CIMAI - Engenharia e Química Avançada, Unipessoal Lda
Travessa de São João, Lt 110, Serra Casal de Cambra
2605-192 Belas
Tel.: 219 818 440; Fax: 219 818 450; info@grupo-cimai.com
www.grupo-cimai.com

Relatório de Ensaios N.º 0939/2020
Código | IMPT.LMAEM.5.34_03

Relatório final - Versão 01

Amostra N.º: 0939/2020

Cimai-Engenharia e Quimica Avancada, S.A.
Travessa de S. João, lt 110 Serra Casal de Cambra

Receção da amostra:

19-06-2020

Início do(s) ensaio(s):

23-06-2020

2605-192 Belas

Fim do(s) ensaio(s):

25-06-2020

Portugal

Produto:

Antissético e desinfetante

Responsável colheita:

Cliente

Referência do cliente:

CIM KA

Identificação da amostra:

Condições armazenamento:

Amostra acondicionada em frasco fechado

CIM KA
Desinfetante Superfícies

Condições experimentais
Produto testado Puro em Condições Sujas
Actividade Bactericida
Tempo de contacto: 5 minutos
Substância interferente:
Solução albumina de bovino a 3,0 g/L

Microrganismos testados
(1)

Enterococcus hirae
ATCC 10541

(1)

Escherichia coli
ATCC 10536

(1)

Pseudomonas aeruginosa
ATCC 15442

(1)

Staphylococus aureus
ATCC 6538

Parâmetro
Método de ensaio / Técnica analítica
(1)

Avaliação da atividade bactericida
EN 1276:2019 / Filtração por membrana

Resultados

O produto analisado possui os requisitos indicados pela norma EN 1276 para a
atividade bactericida (i.e. o produto provocou uma redução no número de unidades
formadoras de colónias igual ou superior a 5 unidades logarítmicas).

Responsável do Laboratório
Emitido em: 03-07-2020
Relatório de Ensaio assinado eletronicamente
*** 10877 *** 0939/2020 ***
*** 5207cc13fc40751867fb6098362f00c9 ***

(Helena Barroso, Ph.D.)

O ensaio assinalado com (1) não está incluído no âmbito da acreditação; O ensaio assinalado com (2) foi subcontratado e é acreditado;
O ensaio assinalado com (3) foi subcontratado e não é acreditado; A amostragem não está incluída no âmbito da acreditação;
Os valores expressos na forma < x, são inferiores ao limite de quantificação (x); Os resultados de ensaio referem-se exclusivamente à amostra ensaiada;
Para prevenção de fraude e adulteração, todas as páginas deste relatório são codificadas e o conteúdo não contém quaisquer menções ou correções manuscritas;
Este relatório apenas pode ser reproduzido na íntegra, exceto quando haja autorização expressa do LMAEM;
Laboratório de Microbiologia Aplicada Egas Moniz | LMAEM

Morada: Campus Universitário, Edifício D, Politécnico, Piso 0, Laboratório D07, Qta. da Granja, Monte de Caparica, 2829-511 Caparica
Telefone: 21 294 6816 | Email: lmaem@egasmoniz.edu.pt | www.lmaem.com | www.egasmoniz.com.pt
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Relatório de Ensaios N.º 0939/2020
Código | IMPT.LMAEM.5.34_03

Relatório final - Versão 01

Amostra N.º: 0939/2020

Cimai-Engenharia e Quimica Avancada, S.A.
Travessa de S. João, lt 110 Serra Casal de Cambra

Receção da amostra:

19-06-2020

Início do(s) ensaio(s):

23-06-2020

2605-192 Belas

Fim do(s) ensaio(s):

25-06-2020

Portugal

Produto:

Antissético e desinfetante

Responsável colheita:

Cliente

Referência do cliente:

CIM KA

Identificação da amostra:

Condições armazenamento:

Amostra acondicionada em frasco fechado

CIM KA
Desinfetante Superfícies

Legenda:

para obrigar

ISO - International Standard Organization; EN - Norma Europeia; FP - Farmacopeia Portuguesa; NP - Norma Portuguesa;
P.LMAEM.x.xx - Procedimento interno; ufc - unidades formadoras de colónias; EP - European Pharmacopoeia;

N
N

Responsável do Laboratório
Emitido em: 03-07-2020
Relatório de Ensaio assinado eletronicamente
*** 10877 *** 0939/2020 ***
*** 5207cc13fc40751867fb6098362f00c9 ***

(Helena Barroso, Ph.D.)

O ensaio assinalado com (1) não está incluído no âmbito da acreditação; O ensaio assinalado com (2) foi subcontratado e é acreditado;
O ensaio assinalado com (3) foi subcontratado e não é acreditado; A amostragem não está incluída no âmbito da acreditação;
Os valores expressos na forma < x, são inferiores ao limite de quantificação (x); Os resultados de ensaio referem-se exclusivamente à amostra ensaiada;
Para prevenção de fraude e adulteração, todas as páginas deste relatório são codificadas e o conteúdo não contém quaisquer menções ou correções manuscritas;
Este relatório apenas pode ser reproduzido na íntegra, exceto quando haja autorização expressa do LMAEM;
Laboratório de Microbiologia Aplicada Egas Moniz | LMAEM

Morada: Campus Universitário, Edifício D, Politécnico, Piso 0, Laboratório D07, Qta. da Granja, Monte de Caparica, 2829-511 Caparica
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Relatório de Ensaios N.º 0940/2020
Código | IMPT.LMAEM.5.34_03

Relatório final - Versão 01

Amostra N.º: 0940/2020

Cimai-Engenharia e Quimica Avancada, S.A.
Travessa de S. João, lt 110 Serra Casal de Cambra

Receção da amostra:

19-06-2020

Início do(s) ensaio(s):

25-06-2020

2605-192 Belas

Fim do(s) ensaio(s):

03-07-2020

Portugal

Produto:

Antissético e desinfetante

Responsável colheita:

Cliente

Referência do cliente:

CIM KA

Identificação da amostra:

Condições armazenamento:

Amostra acondicionada em frasco fechado

CIM KA
Desinfetante Superfícies

Condições experimentais
Produto testado Puro em Condições Sujas
Actividade Fungicida
Tempo de contacto: 5 minutos
Substância interferente
Solução albumina de bovino a 3,0 g/L

Microrganismos testados
(1)

Aspergillus brasiliensis
ATCC 16404

(1)

Candida albicans
ATCC 10231

Parâmetro
Método de ensaio / Técnica analítica
(1)

Avaliação da atividade fungicida
EN 1650:2019 / Filtração por membrana

Resultados

O produto analisado possui os requisitos indicados pela norma EN 1650 para a
atividade fungicida (i.e. o produto provocou uma redução no número de unidades
formadoras de colónias igual ou superior a 4 unidades logarítmicas).

Legenda:

para obrigar

ISO - International Standard Organization; EN - Norma Europeia; FP - Farmacopeia Portuguesa; NP - Norma Portuguesa;
P.LMAEM.x.xx - Procedimento interno; ufc - unidades formadoras de colónias; EP - European Pharmacopoeia;

N
N

Responsável do Laboratório
Emitido em: 03-07-2020
Relatório de Ensaio assinado eletronicamente
*** 10878 *** 0940/2020 ***
*** dc6d69724bc34c36653546c96b894ed4 ***

(Helena Barroso, Ph.D.)

O ensaio assinalado com (1) não está incluído no âmbito da acreditação; O ensaio assinalado com (2) foi subcontratado e é acreditado;
O ensaio assinalado com (3) foi subcontratado e não é acreditado; A amostragem não está incluída no âmbito da acreditação;
Os valores expressos na forma < x, são inferiores ao limite de quantificação (x); Os resultados de ensaio referem-se exclusivamente à amostra ensaiada;
Para prevenção de fraude e adulteração, todas as páginas deste relatório são codificadas e o conteúdo não contém quaisquer menções ou correções manuscritas;
Este relatório apenas pode ser reproduzido na íntegra, exceto quando haja autorização expressa do LMAEM;
Laboratório de Microbiologia Aplicada Egas Moniz | LMAEM

Morada: Campus Universitário, Edifício D, Politécnico, Piso 0, Laboratório D07, Qta. da Granja, Monte de Caparica, 2829-511 Caparica
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Relatório de Ensaios N.º 0941/2020
Código | IMPT.LMAEM.5.34_03

Relatório final - Versão 01

Amostra N.º: 0941/2020

Cimai-Engenharia e Quimica Avancada, S.A.
Travessa de S. João, lt 110 Serra Casal de Cambra

Receção da amostra:

19-06-2020

Início do(s) ensaio(s):

23-06-2020

2605-192 Belas

Fim do(s) ensaio(s):

07-07-2020

Portugal

Produto:

Antissético e desinfetante

Responsável colheita:

Cliente

Referência do cliente:

CIM KA

Identificação da amostra:

Condições armazenamento:

Amostra acondicionada em frasco fechado

CIM KA
Desinfetante Superfícies

Condições experimentais
Produto testado Puro em Condições Sujas
Actividade Bactericida
Tempo de contacto: 5 minutos
Substância interferente:
Solução albumina de bovino a 0,3 g/L

Actividade Fungicida
Tempo de contacto: 15 minutos
Substância interferente
Solução albumina de bovino a 0,3 g/L

Microrganismos testados
(1)

Aspergillus brasiliensis
ATCC 16404

(1)

Candida albicans
ATCC 10231

(1)

Enterococcus hirae
ATCC 10541

(1)

Escherichia coli
ATCC 10536

(1)

Pseudomonas aeruginosa
ATCC 15442

Responsável do Laboratório
Emitido em: 07-07-2020
Relatório de Ensaio assinado eletronicamente
*** 10879 *** 0941/2020 ***
*** 3d916046da359ea25192d9e8b42a7d47 ***

(Helena Barroso, Ph.D.)

O ensaio assinalado com (1) não está incluído no âmbito da acreditação; O ensaio assinalado com (2) foi subcontratado e é acreditado;
O ensaio assinalado com (3) foi subcontratado e não é acreditado; A amostragem não está incluída no âmbito da acreditação;
Os valores expressos na forma < x, são inferiores ao limite de quantificação (x); Os resultados de ensaio referem-se exclusivamente à amostra ensaiada;
Para prevenção de fraude e adulteração, todas as páginas deste relatório são codificadas e o conteúdo não contém quaisquer menções ou correções manuscritas;
Este relatório apenas pode ser reproduzido na íntegra, exceto quando haja autorização expressa do LMAEM;
Laboratório de Microbiologia Aplicada Egas Moniz | LMAEM
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Relatório de Ensaios N.º 0941/2020
Código | IMPT.LMAEM.5.34_03

Relatório final - Versão 01

Amostra N.º: 0941/2020

Cimai-Engenharia e Quimica Avancada, S.A.
Travessa de S. João, lt 110 Serra Casal de Cambra

Receção da amostra:

19-06-2020

Início do(s) ensaio(s):

23-06-2020

2605-192 Belas

Fim do(s) ensaio(s):

07-07-2020

Portugal

Produto:

Antissético e desinfetante

Responsável colheita:

Cliente

Referência do cliente:

CIM KA

Identificação da amostra:

Condições armazenamento:

Amostra acondicionada em frasco fechado

CIM KA
Desinfetante Superfícies

(1)

Staphylococus aureus
ATCC 6538

Parâmetro

Resultados

Método de ensaio / Técnica analítica
(1)

Avaliação da atividade bactericida e fungicida em superfícies
EN 13697:2015+A1:2019 / Diluição / Neutralização

O produto analisado possui os requisitos indicados pela norma EN 13697 para
a atividade bactericida e fungicida (i.e. o produto provocou uma redução no
número de unidades formadoras de colónias igual ou superior a 4 e 3 unidades
logarítmicas, respetivamente)

Legenda:

para obrigar

ISO - International Standard Organization; EN - Norma Europeia; FP - Farmacopeia Portuguesa; NP - Norma Portuguesa;
P.LMAEM.x.xx - Procedimento interno; ufc - unidades formadoras de colónias; EP - European Pharmacopoeia;

N
N

Responsável do Laboratório
Emitido em: 07-07-2020
Relatório de Ensaio assinado eletronicamente
*** 10879 *** 0941/2020 ***
*** 3d916046da359ea25192d9e8b42a7d47 ***

(Helena Barroso, Ph.D.)

O ensaio assinalado com (1) não está incluído no âmbito da acreditação; O ensaio assinalado com (2) foi subcontratado e é acreditado;
O ensaio assinalado com (3) foi subcontratado e não é acreditado; A amostragem não está incluída no âmbito da acreditação;
Os valores expressos na forma < x, são inferiores ao limite de quantificação (x); Os resultados de ensaio referem-se exclusivamente à amostra ensaiada;
Para prevenção de fraude e adulteração, todas as páginas deste relatório são codificadas e o conteúdo não contém quaisquer menções ou correções manuscritas;
Este relatório apenas pode ser reproduzido na íntegra, exceto quando haja autorização expressa do LMAEM;
Laboratório de Microbiologia Aplicada Egas Moniz | LMAEM
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