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GERMICIM LF
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SHEET

CÓDIGO DE PRODUTO
00446

Desinfectante e bactericida de baixa espuma.
PROPRIEDADES:

FAMÍLIA
desinfectantes

PODEROSO DESINFECTANTE
- Bactericida, fungicida e
bacteriostático de largo
espectro e de baixa
espuma; uma solução de
1 % de GERMICIM LF
destrói ao fim de 1 minuto
microrganismos do tipo:
Escherichia
coli,
Staphylococcus aureus,
Salmonella Typhy.
NÃO TÓXICO - Com
excelente efeito,
desinfectante.
NÃO CORROSIVO - Não
ataca metais, plásticos,
tintas ou outras superfícies.
ACÇÃO DESINFECTANTE Actua na presença de
água dura. Impede a
fermentação e a
degradação
de
substâncias orgânicas.

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 incolor, baixa
viscosidade, constituído por
compostos catiónicos,
emulsionantes e agentes
sequestrantes.

USO RECOMENDADO:
Em hospitais, casas de saúde,
lares de 3ª idade, matadouros,
fábricas de carne, indústria
alimentar, de pescas, leitaria,
laboratórios de análises clínicas,
cooperativas agrícolas, escolas,
na desinfecção de
equipamentos, roupas, animais,
etc..

MODO DE APLICAÇÃO:

deseje um maior efeito de
lavagem além do poder de
desinfecção.

PRECAUÇÕES:
Não adicionar GERMICIM LF aos
géneros alimentícios, nunca
misturar com detergentes.

ARMAZENAGEM:
Armazenar o produto à
temperatura ambiente no
recipiente original.

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

EMBALAGEM:
Para efeito de desinfecção
aplicar uma solução diluída a 1 %
de GERMICIM LF, deixar actuar 5 a 2kg/2lt (Código de produto
10 minutos e passar por água. 00477) 20 lt/20 kg (Código de
Deverão ser utilizadas soluções produto 01704)
mais concentradas quando se
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