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FAMÍLIA
desinfetantes
O CIM SUPERSEPT é um biocida 
altamente eficaz e de AÇÃO RÁPIDA.

O Glutaraldeído é um dos poucos 
agentes químicos com capacidade 
de matar os esporos, com um amplo 
espectro e mecanismos de ação 
rápida, conhecido também como 
“esterilizador químico”. Pode destruir 
todos os tipos de microrganismos 
(incluindo bactérias e fungos 
esporulados, bacilo da tuberculose e 
vírus), é considerado o melhor 
desinfetante a frio.

No entanto face aos riscos que 
apresenta, quer para o utilizador, quer 
para o ambiente, só deve ser usado 
nas diluições recomendadas, só 
pode ser usado por profissionais, os 
quais deverão usar todos os EPI´s 
definidos na FDS. A aplicação em 
locais fechados, só deve ser efetuada 
se estes forem bem ventilados.

Os biocidas incorporados no CIM 
SUPERSEPT, ELIMINAM VÁRIOS 
MICRORGANISMOS COMO BACTÉRIAS 
GRAM (+), GRAM (-), VÍRUS, ESPOROS, 
FUNGOS E MICOPLASMAS, 
nomeadamente: 

Vírus: Coronavírus, Vírus Influenza A e 
B, Rinovirus, Adenovirus, Vírus Hepatite 
A e B, Norovirus, Enterovirus, Rotavirus.

Bactérias: Bactérias Gram negativas /
Gram positivas, Mycobacterium, 
Bacillus spores, Listeria 
monocytogenes.

Protozoários: Acanthamoeba 
polyphaga (trophozoites), 
Cryptosporidium parvum.

Fungos: Aspergillus niger, Penicillium 
glaucum, Candida albicans, 
Trichophyton mentagrophytes, 
Microsporum canis, Cladosporium 
cladosporoides, Penicillium 
verrucosum, Aspergillus versicolo.

CIM SUPERSEPT

     PROPRIEDADES: 

Produto transparente incolor, constituído 
por tensioativos não iónicos, agentes 
quelantes, sequestrantes, cloreto de 
didecildimetilamónio e glutaraldeído. 

     USO RECOMENDADO: 

Este produto foi especialmente 
desenvolvido para a desinfeção de 
todo o tipo de superfícies, como 
paredes, chão e outras. Os tensioativos 
existentes na sua composição, 
conferem-lhe um elevado poder 
humectante e de penetração, o que o 
torna efetivo mesmo em superfícies 
porosas ou rugosas.

     MODO DE APLICAÇÃO: 

PRODUTO EXCLUS IVO PARA USO 
PROFISSIONAL.
Dosagem: 5 a 20% máximo; para 
obtermos soluções com 0,5 a 2% de 
glutaraldeído.
Aplicação: Este produto deve ser aplicado 
por imersão, ou com esfregona, em 
superfícies previamente lavadas e 
desengorduradas, de forma a otimizar a 
sua atuação, embora a eficiência do 
produto não seja substancialmente 
comprometida pela presença de 
contaminação proteica. NÃO DEVE SER 
NEBULIZADO. 
Depois da aplicação do CIM SUPERSEPT, 
deixar atuar pelo menos 10 min e de 
seguida enxaguar com água em 
abundância.As informações contidas neste catálogo 

são baseadas na nossa experiência, não 
s u b s t i t u e m , n o e n t a n t o , e n s a i o s 
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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Desinfetante à base de glutaraldeído e quaternários de amónio, 
de excelente espectro bactericida

O CIM SUPERSEPT deve ser aplicado em 
zonas com boa ventilação. Em espaços 
fechados, após a aplicação do produto, 
deve ventilar-se o espaço e aguardar no 
mínimo 20 minutos até se reentrar no 
mesmo.

     PRECAUÇÕES: 

Antes de utilizar o produto, consultar a 
ficha de segurança.
Os riscos no manuseio estão ligados aos 
riscos que o produto apresenta para os 
utilizadores pelo que, não pode ser 
manuseado sem os equipamentos de 
segurança definidos na SECÇÃO 8 da 
ficha de segurança. Incompatível com 
p rodutos o rgân icos , dete rgentes 
an ión icos , der ivados amoniacais , 
hipocloritos, crómio, chumbo, alumínio, 
estanho, zinco e suas ligas.

     ARMAZENAGEM: 

Manter a embalagem bem fechada, 
armazenada em locais frescos 

     CLASSIFICAÇÃO: 

Consultar a Ficha de Dados de Segurança 
do Produto.

     EMBALAGEM: 

20 Kg / 20 Lt (Código de produto 04750)


