
Exemplo de aplicação do DESIBLUE

CARACTERÍSTICAS

Liquido de aspecto límpido, de azul com
cheiro agradável a lavanda.

Biodegradabilidade superior a 90%.

DESIBLUE

DESIBLUE

UTILIZAÇÃO

DESIBLUE utiliza-se na limpeza e
desinfecção de superfícies em
Hospitais, clínicas, escolas lares 3ª
idade, restaurantes, fabricas, lojas,
etc...

APLICAÇÃO

DESIBLUE é aplicado por pulverização,
por imersão ou esfregona, na
proporção de 1 litro até 30 litros de
água. Ver quadro explicativo.

PROPRIEDADES

DESIBLUE é miscível em água em todas
as proporções, estável em água de
dureza elevada e tem fraco índice de
espuma nas concentrações de
utilização recomendadas. A forte acção,
penetrante de DESIBLUE permite
efectuar limpeza e desinfecção
simultânea, deixando um aroma fresco
e agradável a lavanda.

DESIBLUE tem uma propriedade anti
calcária que evita o aparecimento de
depósitos minerais e aureolas nas
superfícies aquando da passagem final
com água.

DESIBLUE é um destruidor de cheiros
desagradáveis com efeito reactivo
sobre as moléculas que estão na
origem dos maus cheiros.

DESIBLUE é um desinfectante com
acção sobre os germes, bactérias e
fungos responsáveis pela proliferação
dos maus cheiros e evita o seu
reaparecimento.

Origina um efeito bactericida EN 1276
a 15% V/V (pv NL/0151/2) e Fungicida
EN 1275 sobre Candida albicans a 50%
V/V (p.v. NL/0308/5)

DESENGORDURANTE 
BACTERICIDA E FUNGICIDA

- Produto desengordurante e 
desinfectante 

- Eficácia Bactericida e 
Fungicida

- Propriedades anti calcárias
- Qualidade alimentar 
- Pouca formação de espuma



PRECAUÇÕES

Produto químico: Leia o rotulo e a ficha
de dados de segurança antes de utili-
zar este produto Fechar a embalagem
após cada utilização. Não deixar ao al-
cance das crianças.

Efectuar sempre um teste para deter-
minar a compatibilidade e o tempo de
contacto apropriado.

DESIBLUE

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DILUIÇÃO 1 litro até 30 litros de água

NATUREZA QUÍMICA

Composto à base de sais de 
amónios quaternários, sais de 

metais alcalinos e agentes 
tensioactivos não iónicos.

Produto biocida classificado como 
TP2.

AGENTES TENSIOACTIVOS Não iónicos

ESTADO FÍSICO / COR Liquido de cor azul

ODOR Extracto de lavanda

pH 9,4

SOLUBILIDADE EM ÁGUA Completa

DESEMPENHO NA LIMPEZA Muito bom

ENXAGUAMENTO Sim

FORMAÇÃO DE ESPUMA Não

DENSIDADE RELATIVA 1,013

PONTO DE INFLAMAÇÃO Não abrangido

REACÇÃO QUÍMICA Ligeiramente alcalina

CLASSIFICAÇÃO Irritante

VALIDADE

2 anos. Armazenado na 
embalagem original. Proteger o 
produto da luz solar excessiva. 
Evitar temperaturas extremas.

APLICAÇÃO DILUIÇAO

Detergente  e desinfectante
Diluir DESIBLUE na proporção de 1 litro 

de produto até 30 litros de água, em 
função da sujidade.

Desinfecção Bactericida de 
acordo com a Norma EN 1276 

Diluir DESIBLUE na proporção de 1 litro 
para 6 litros 

Desinfecção Fungicida de acordo 
com a norma EN 1275

Diluir DESIBLUE na proporção de 1 litro 
para 2 litros de água.

* DESIBLUE pode ser aplicado por nebulização directamente sobe a fonte
poluidora, ou por pulverização com diluição de 1litro até 10 litros de água.

Produto de qualidade alimentar, no que concerne a limpeza de materiais e equipamentos que 
podem estar em contacto com produtos alimentares, uma simples limpeza com água potável 
é o suficiente antes da secagem.


