
Exemplo de aplicação do DESINLAVE

CARACTERISTICAS

Liquido de reacção química alcalina de
aspecto límpido. Sem cor e sem cheiro.

Biodegradabilidade superior a 90%.

DESINLAVE
DESENGORDURANTE E 
DESINFECTANTE SEM CHEIRO

DESINLAVE

Para uma desinfecção perfeita, deixar
DESINLAVE em contacto com as
superfícies 10 minutos.

Aplica-se por pulverização, imersão ou
à esfregona.

DESINLAVE é um produto indicado
para toda a indústria Agro-Alimentar

NOTA: testes de eficácia Bactericida
disponíveis a pedido.

- Desengordurante  e  
desinfectante 

- Eficácia Bactericida 
- Sem cheiro
- Qualidade alimentar
- Baixa tensão superficial

PROPRIEDADES

DESINLAVE é miscível em água em
todas as proporções, de fácil
enxaguamento, activo e estável em
águas de dureza elevada.

Poder desinfectante associado à baixa
tensão superficial satisfazendo as
normas AFNOR NF EN 1040 (2% V/V) e
AFNOR NF EN 1276 (5% V/V) de eficácia
bactericida.

Tripla Função :

Desengordura, Desinfecta e Elimina
cheiros.

DESINLAVE é um produto fortemente
desengordurante e penetrante
recomendado para a limpeza e
desinfecção simultânea de todas as
superfícies.

UTILIZAÇÃO

DESINLAVE aplica-se por pulverização
ou banho, em água quente ou fria na
proporção de 2 a 5 litros de produto
para 100 litros de água, dependendo da
sujidade e da frequência das limpezas.



PRECAUÇÕES

Produto Químico: Leia o rótulo e a ficha
de dados de segurança antes de
utilizar este produto. Não deixar ao
alcance das crianças. Não armazenar
ao calor proteger do frio. Fechar a
embalagem após cada utilização.
Evitar o contacto prolongado com a
pele. Em caso de contacto com a pele
ou os olhos, lavar abundantemente
com água potável.

Efectuar sempre um teste para
determinar a compatibilidade e o
tempo de contacto apropriado.

DESINLAVE

FUNÇÕES APLICAÇÃO DILUIÇÃO ENXAGUAMENTO

Solução de detergência 
e desinfecção; activar a 
limpeza se necessário 

com escova
Desinfecção: deixar actuar 

em contacto com a superfície 
durante 10 minutos

Com esfregona, 
vassoura 

ou esponja

Solução para limpeza; diluir 
1 litro até 50 litros de água 

a ajustar em função da 
sujidade da superfície
AFNOR NF EN 1276 na 
concentração de 5% v/v

Para superfícies que 
possam estar em contacto 
com produtos alimentares, 

terminar com enxaguamento 
com água potável

Destruidor de maus cheiros Por micro-
pulverização

Aplicação por micro pulverização directa sobre as 
fontes que estão na origem dos maus cheiros. 

Diluição 1 Litro até 20 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.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DILUIÇÃO 2 a 5 litros até 100 litros de água

NATUREZA QUÍMICA

Sais alcalinos de funções anti 
calcárias, agentes emulsionantes 
não iónicos e bactericida à base 

de amónios quaternários.

AGENTES TENSIOACTIVOS Não iónicos

ESTADO FÍSICO / COR Liquido incolor

ODOR Pouco perceptível

pH 12,5

SOLUBILIDADE EM ÁGUA Completa

DESEMPENHO NA LIMPEZA Muito bom

ENXAGUAMENTO Sim

FORMAÇÃO DE ESPUMA Não

DENSIDADE RELATIVA 1,085

PONTO DE INFLAMAÇÃO Não abrangido

REACÇÃO QUÍMICA Alcalina

CLASSIFICAÇÃO Irritante

VALIDADE

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


