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Desengordurante biocida de largo espectro para pisos,
paredes, viaturas e contentores do Lixo
PRECAUÇÕES:

PROPRIEDADES:

ALTO PODER DE LAVAGEM
GRANDE ESPECTRO DE
DESINFEÇÃO
TOTALMENTE
BIODEGRADÁVEL
O LISTERCIM, é um produto
desinfetante com poder efectivo
contra um largo espectro de microorganismos, incluindo bactérias
gram positivas/negativas, leveduras
e fungos.
O LISTERCIM diluído a 2 % em água,
consegue uma redução de pelo
menos 5xlog dos seguintes microorganismos:
Pseudomonas aeuruginosa5.75
Staphylococcus aureus

USO RECOMENDADO:

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

ARMAZENAGEM:
Não requer cuidados especiais

Desinfeção de veículos de
transporte e contentores do lixo.

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

MODO DE APLICAÇÃO:

5.9

Streptococcus Faecium

6.6

Proteus Mirabilis

6.1

Saccharomyces Ceravisie 6.25
Yersinia Anterocolitica

6.7

Listeria Monocytogenes

6.2

Campylobacter Jejuni

6.6

Escherichia Coli

Líquido transparente
ligeiramente amarelado de
baixa viscosidade, cujo princípio
ativo é o cloreto de
didecildimetilamonio.

6.5

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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O LISTERCIM deve ser utilizado
diluído de 2 a 20 % em água,
conforme o desengorduramento
pretendido deixando actuar de 5
a 10 minutos. Caso exista
necessidade de alto poder
desengordurante pode aplicar-se
puro. No fim deverá sempre
enxaguar-se com água limpa.

EMBALAGEM:
20 Kg/20 Lt (Código de produto
00454) e 221 Kg /200 lt( Código
de produto 01707)
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