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A CIMAI é um
PARCEIRO
para os seus
clientes

CIM STERIL P

FICHA TÉCNICA
TECHNICAL INFORMATION
SHEET

CÓDIGO DE PRODUTO
00487
FAMÍLIA
desinfetantes
Produto em pastilhas de
AMPLO PODER DESINFETANTE,
e liminando um g ran d e
número de microrganismos,
como Bactérias, Vírus e
Fungos. Produto indicado
para a desinfeção de
superfícies e utensílios não
metálicos.
A sua apresentação em
forma de pastilhas de 3,5 g
confere-lhe grandes
vantagens:

Pastilhas desinfetantes à base de cloro para superfíceis e
utensílios não metálicos.
PROPRIEDADES:
Pastilhas efervescentes de 3,5 g aprox.,
apresentando na sua constituição cloro
orgânico estabilizado.

USO RECOMENDADO:

imediata e abundantemente com água e
O CIM STERIL P está indicado para a
desinfecção de superfícies, utensílios não
metálicos.

- SEGURANÇA NA UTILIZAÇÃO;

- Rápida diluição.

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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ou explosão não respirar os fumos.
ATENÇÃO: Não misturar com outros
(cloro).

Deixar atuar 5 a 10 min e de seguida
enxaguar com água abundante.

- Facilidade de manipulação;

consultar um médico. Em caso de incêndio

produtos, pode desprender gases perigosos

MODO DE APLICAÇÃO:

- FÁCIL DOSEAMENTO;

- Armazenamento reduzido;

PRECAUÇÕES:
Em caso de contacto com os olhos lavar

Para a desinfeção de superfícies: colocar
uma pastilha num balde de 5 Lt e aplicar
diretamente ou por pulverização.

- Concentração estável;

Para desinfeção de material por imersão
deverá respeitar-se o tempo de 30
minutos.

Para desinfeção de utensílios não
metálicos: colocar uma pastilha de cloro
num balde de 5 Lt e inserir os objetos de
forma a ficarem completamente
submersos. De seguida retirá-los e
enxaguá-los com água abundante.
Como virucida: nomeadamente no
combate a vírus como o SARS-CoV-2
( novo Coronavírus) a concentração
deverá ser de 2 pastilhas para 5 Lt de
água.

ARMAZENAGEM:
Guardar em locais secos e ventilados,
longe de materiais combustíveis.

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

EMBALAGEM:
1 Kg +/- 285 pastilhas (Código de produto
04627)

Para a lavagem de superfícies rígidas: o
tempo de contacto deverá ser de 10 min.
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