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CÓDIGO DE PRODUTO
00423
FAMÍLIA
química profissional
PODEROSO DESINFETANTE,
iodoforo. Formulado com
complexos de Iodo,
tensioactivos não iónicos e
ácidos potenciadores do
efeito desinfectante e
esterilizante do iodo. NÃO
TÓXICO, NÃO IRRITANTE
PARA A PELE E MUCOSAS não
irritante para a pele e
mucosas quando usado
diluído.
O iodo é um germicida de
largo espectro, DESTRÓI
BACTÉRIAS, VÍRUS, BOLORES,
ESPOROS, FUNGOS tais
como: micro-bacterium,
tuberculosis, salmonellas,
Staphylococcus, Escherichia
coli, Pseudomona, Candida
Albicans, Bacillus etc.

Desinfectante liquido castanho-escuro à base de um
complexo de Iodo de grande estabilidade, com libertação
do Iodo controlada.
PROPRIEDADES:

PRECAUÇÕES:

pH do produto puro 1,0 – 2,0
pH e a 1% 6,5 – 7,0
Densidade a 20ºC (1,00 – 1,02)

Quando puro, evitar o contacto
com a pele e olhos.

ARMAZENAGEM:
USO RECOMENDADO:
Especialmente indicado para
usar na indústria pecuária,
Alimentar e Estábulos, mas
também em Hospitais, Escolas,
balneários desportivos, etc.

Em locais frescos e ventilados,
sempre em embalagem de
Polietileno, bem fechadas.

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

MODO DE APLICAÇÃO:

EMBALAGEM:

Contém emolientes para a
pele.

Desinfecção por nebulização (1 l/
500 l de água)

Não irritante para o
tratamento das tetas das
vacas.

Desinfecção de instalações e 5 lt/ 5kg (Código de produto
equipamentos (1 l/250 l água)
00425)
Desinfecção salas de incubação
(1l para 100 l de água)

Não corrosivo para os
utensílios e equipamentos.
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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Pedilúvios e rodilúvios (1 l para 100
l)
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