
CIMAI - Engenharia e Química Avançada, Unipessoal Lda
Travessa de São João, Lt 110, Serra Casal de Cambra
2605-192 Belas 
Tel.: 219 818 440; Fax: 219 818 450; info@grupo-cimai.com
www.grupo-cimai.com

We KNOW HOW

A CIMAI é um 
PARCEIRO 
para os seus 
clientes

FICHA TÉCNICA 
TECHNICAL INFORMATION 
SHEET

CÓDIGO DE PRODUTO
00487

FAMÍLIA
desinfetantes

Produto de amplo poder 
germicida eliminando um 
g r a n d e n ú m e r o d e 
microrganismos. Produto 
indicado para a DESINFEÇÃO 
DE VEGETAIS E FRUTA. A sua 
apresentação em forma de 
past i lhas efervescentes 
c o n f e r e - l h e g r a n d e s 
vantagens:

 - Fácil doseamento;

 - Segurança na utilização;

 - Concentração estável;

 - Armazenamento reduzido;

 - Facilidade de manipulação;

 - Rápida diluição.

 

 

SKY CLOR PA  
     PROPRIEDADES: 

Pastilhas efervescentes de 3,5 g aprox., 
apresentando na sua constituição 
dicloroisocianurato de sódio, altamente 
estabilizado e com 45% de cloro útil. 
Apresentam 0,03 – 0,05 % de humidade e 
a sua solubilidade é de 24 g/ 100 ml.
Elimina o risco de transmissão de 
infecções alimentares. 

     USO RECOMENDADO: 

O SKY CLOR PA está indicado para a 
desinfecção de vegetais crus e fruta.

     MODO DE APLICAÇÃO: 

Desinfecção de vegetais crus e fruta:

1. Enxaguar bem com água fria para 
remoção de sujidade, insectos, etc.;

2. Preparar uma solução de água 
com SKY CLOR PA à concentração 
indicada para desinfecção (25 a 75 ppm). 
Consultar tabela. 

Não descascar os vegetais. Estes devem ser 
submetidos à desinfecção inteiros. No caso 
de saladas, brócolos, couve-flor, etc., 
devem ser sujeitos a uma pré-preparação 
de desmancha antes da lavagem e 
desinfecção.

3. Submergir por completo os 
vegetais em solução durante 5 a 15 minutos 
consoante a concentração utilizada. 
(25ppm/15min, 50ppm/10min, 75ppm/
5min);

4. Retirar da solução, sacudir e 
colocar num local limpo e seco e 
armazenar convenientemente.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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Pastilhas desinfectantes cloradas para vegetais crus e fruta.

5. Se for para consumo imediato, 
enxaguar com água potável corrente;

6. Preparar uma solução diferente 
para cada desinfecção.

      PRECAUÇÕES: 

Em caso de contacto com os olhos lavar 
imediata e abundantemente com água e 
consultar um médico. Em caso de incêndio 
ou explosão não respirar os fumos.
ATENÇÃO: Não misturar com outros 
produtos, pode desprender gases perigosos 
(cloro).

     ARMAZENAGEM: 

Guardar em locais secos e ventilados, 
longe de materiais combustíveis.

     CLASSIFICAÇÃO: 

Consultar a Ficha de Dados de Segurança 
do Produto.

     EMBALAGEM: 

1 Kg 

Nº de 
pastilhas por 

Concentraçã
o de cloro

Tempo de 
contacto

1 25 ppm 15 min

2 50 ppm 10 min

3 75 ppm 5 min


