We KNOW HOW

A CIMAI é um
PARCEIRO
para os seus
clientes

ECOCLOROCIM

FICHA TÉCNICA
TECHNICAL INFORMATION
SHEET

CÓDIGO DE PRODUTO
00463
FAMÍLIA
química professional
ÚNICO ACTIVO CONTRA VIH E
HEPATITE B
O ECOCLOROCIM é um
DESINFETANTE ALTAMENT
CONCENTRADO com as
seguintes características:
- FORTE PODER
DESENGRODURANTE
- Grande espectro de atividade
sobre as bactérias grampositivas e negativas, fungos,
bolores e algas.
AGENTE ANTISÉPTICO:
- Mantém a sua eficácia mesmo
perante soluções com grande
carga orgânica tais como,
sangue e proteínas.
-Completamente
BIODEGRADÁVEL
- Deixa um odor fresco e
agradável capaz de diminuir
odores de tabaco e cozinha

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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Bactericida, fungicida e repelente de insectos
superconcentrado
PROPRIEDADES:
Líquido roxo, com odor a pinho,
constituído por solventes
orgânicos, tensioactivos e
desinfectante

- Proteus Mirabilis:
2,5 % em 4
horas 5 % em 1 hora
- Candida Albicans: 2 , 5 % e m 4
horas 5 % em 1 hora
- Streptococcus Faecalis: 1,5 %

PRECAUÇÕES:

USO RECOMENDADO:
Especialmente formulado para
desinfecção de contentores do
lixo, municipais e hospitalares,
casernas, estabelecimentos
escolares, hospitais, hotéis,
sanitários, vestiários, etc

Manter afastado do calor,
superfícies quentes, faísca, chama
aberta e outras fontes de ignição.
Não fumar. Usar luvas de
proteção/vestuário de proteção/
proteção ocular/proteção facial

ARMAZENAGEM:
MODO DE APLICAÇÃO:
Usar o ECOCLOROCIM puro ou
diluído até 40 partes de água e
pulverizar sobre a superfície a lavar
e desinfectar, deixar actuar de 1 a 4
horas e enxaguar ou não,
consoante o tipo de trabalho a
efectuar.
INFORMAÇÃO MICROBIOLÓGICA:
- Estaphylococcus Aureus: 2 , 5 %
em 4 horas 5 % em 1 hora
- Escherichia Coli:
2,5 % em 4
horas 5 % em 1 hora
- Pseudomonas Aeruginosa:2 , 5 %
em 4 horas 5 % em 1 hora

Em locais frescos. Manter sempre
bem fechados.

CLASSIFICAÇÃO:
Consultar a Ficha de Dados de
Segurança do Produto

EMBALAGEM:
20 Kg/20 Lt (Código de produto
00465) e 200 Kg/200 Lt (Código de
produto 00466)
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