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CIM ULTRASEPT
Biocida de largo espectro para desinfeção e
desengorduramento na indústria alimentar ou relacionados.

FAMÍLIA
Desinfetantes

PRECAUÇÕES:

PROPRIEDADES:
GRANDE ESPECTRO DE DESINFEÇÃO.
Bactericida, fungicida e virucida.
Totalmente BIODEGRADÁVEL .
O CIM ULTRASEPT, é um poderoso
desinfectante e desengordurante
líquido especialmente formulado, com
poder efectivo contra um largo
espectro de microrganismos, onde se
incluem bactérias, vírus e fungos.
O CIM ULTRASEPT diluído a 2 % atua
sobre os seguintes agentes patogénicos:
- VIRUCIDA EFICAZ CONTRA A HEPATITE B
E VIH
- APHOVIRUS
- PSEUDOMONAS AEURIGINOSA
- STAPHYLOCOCCUS AUREUS
- STREPTOCOCCUS FAECIUM
- PROTEUS MIRABILIS
- SACCHAROMYCES CERAVISIE
- YERSINIA ANTEROCOLITICA
- LISTERIA MONOCYTOGENES
- CAMPYLOBACTER JEJUNI
No caso do vírus da febre aftosa
(Aphtovirus da família do Picornavírus)
que pode ser transmitido através de
materiais ou instalações contaminadas,
deve utilizar-se na sua
descontaminação (pisos de estábulos,
veículos de transporte, instalações e
outros equipamentos) uma solução de
CIM ULTRASEPT a 2 - 5 %.
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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Liquido transparente ligeiramente
amarelado de baixa viscosidade.

USO RECOMENDADO:

Evitar o contacto com a pele e as
mucosas se tal acontecer lavar
com água em abundância.

ARMAZENAGEM:

O CIM ULTRASEPT é usado na
indústria alimentar na desinfeção
dos materiais, equipamentos,
ferramentas e instalações.

Em locais frescos sempre bem
fechado

CLASSIFICAÇÃO:
MODO DE APLICAÇÃO:
Consultar a Ficha de Dados de
Segurança do Produto.
O CIM ULTRASEPT deve ser utilizado
diluído de 2 a 5 % em água,
conforme a desinfecção seja
preventiva ou curativa
respectivamente, deixando actuar
de 5 a 10 min, de seguida enxaguar
muito bem com água limpa. Para
efeitos de desengorduramento,
convém ser aplicável a maiores
concentrações, designadamente
de 2 a 20 %.

EMBALAGEM:
20 Kg
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