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We KNOW HOW

A CIMAI é um 
PARCEIRO 
para os seus 
clientes

FICHA TÉCNICA 
TECHNICAL 
INFORMATION SHEET

CÓDIGO DE PRODUTO
04658

FAMÍLIA
química professional

Devido à combinação de 
poderosos biocidas, antisséticos 
e bactericidas, o ROSECIM SU 
proporciona uma capacidade 
BACTERICIDA, FUNGICIDA e 
VIRUCIDA com efeitos sobre uma 
larga gama de microrganismos, 
nomeadamente:
Bactérias gram positivas e 
negativas: Staphylococcus 
Aureus, Escherichia Coli, 
Pseudomonas Auriginosa, Proteus 
Vulgaris; Fungos:
Aspergillus niger, Penicillium 
glaucum, Candida albicans, 
Trichophyton mentagrophytes, 
Microsporum canis, 
Cladosporium cladosporoides, 
Penicillium verrucosum, 
Aspergillus versicolor; Vírus: VIH, 
Enterovirus, Rotavirus, Norovirus, 
Influenza, Hepatite A, Hepatite B
SARS-CoV-2

ROSECIM SU

     PROPRIEDADES: 

Gel transparente, de cor rosa, e 
odor caracteristico, constituído 
por poderosos antissépticos/
desinfetantes: etanol 70% e 
peróxido de hidrogénio 0,125%
 
     USO RECOMENDADO:

Especialmente indicado para 
desinfeção cirurgica de mãos na 
fase pré-operatória, desinfeção 
h i g i é n i c a d a s m ã o s n a s 
enfermar ias e consu l tó r ios , 
clinicas, casas de saúde, lares de 
3ª idade, infantários, nos serviços 
de cuidados intensivos e das 
doenças infecto-contagiosas e 
e m o u t r o s o r g a n i s m o s 
institucionais.

    MODO DE APLICAÇÃO:

O produto é utilizado puro, cerca 
de 3 ml por desinfeção, de 
preferência com as mãos secas. 
Na desinfeção higiénica deve-se 
deixar actuar 30 segundos e no 
caso de desinfecção cirúrgica, 
cerca 5 minutos. 

    PRECAUÇÕES:

Deve ser utilizado só para uso 

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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Gel antisséptico para as mãos à base de álcool e peróxido 
de hidrogéio

externo. 
Manter fora do alcance das 
crianças.
Manter afastado de qualquer 
chama ou fonte de ignição. Não 
fumar. 
Evitar o contacto com os olhos. 
No caso de ingestão contactar 
o Centro Antivenenos

     ARMAZENAGEM:

Manter o local bem ventilado e 
manusear longe de chamas vivas. 
Armazenar à temperatura 
ambiente.  

     CLASSIFICAÇÃO: 

Consultar a Ficha de Dados de 
Segurança do Produto. 

    EMBALAGEM: 

500ml/0,460kg garrafa de plástico 
com dispensador (Código de 
produto 04746)
750ml/0,690kg garrafa de plástico 
com tampa push-pull (Código de 
produto 04659)
750ml/0,690kg garrafa de plástico 
com dispensador (Código de 
produto 04660)
5lt/4,5 Kg (Código de produto 
04661)






























































