
Exemplo de aplicação do KLORKLEEN

CARACTERÍSTICAS

Pastilhas efervescentes de limpeza e
desinfecção. Rápida actividade contra
um largo espectro de microrganismos.
Muito económicas e fáceis de usar. Não
corrosivas.

KLORKLEEN
PASTILHAS EFERVESCENTES DE 
LIMPEZA E DESINFECÇÃO

KLORKLEEN

APLICAÇÃO

Para aplicação em pavimentos,
paredes e áreas de desinfecção geral
adicionar 1 pastilha a 5 litros de água
morna (obtemos uma solução de 200
ppm de cloro activo).

Para manipulação de alimentos,
superfícies e equipamentos em
contacto com alimentos, adicionar 1
pastilha a 10 litros de água (obtemos
uma solução de 100 ppm de cloro
activo).

- Excelente desengordurante 
e desinfectante

- Doseamentos fáceis e 
rigorosos

- Quatro vezes mais eficaz do 
que a lixívia

- Qualidade alimentar
- Multi superfícies

UTILIZAÇÃO

KLORKLEEN utiliza-se para efectuar
limpezas e desinfecções em escolas,
hospitais, clínicas, laboratórios,
veterinárias, lares de 3ª idade,
escritórios, indústria agro-alimentar,
restaurantes, ginásios, balneários,
piscinas, e em todos os
estabelecimentos onde é necessário
um rigoroso controlo de infecções.

PROPRIEDADES

KLORKLEEN é um poderoso
desinfectante contra bactérias,
micobactérias, vírus e fungos. A sua
eficácia desinfectante foi testada pelas
seguintes Normas: EN 1276, EN 1040,
AFNOR NFT 72150, AFNOR NFT 72170,
AFNOR NFT 72190, AFNOR NFT 72290
e AFNOR NFT 72301. As suas
propriedades permitem que depois de
misturado com a água fique com um
pH praticamente neutro.



PRECAUÇÕES

Produto químico: Leia o rótulo e a ficha
de dados de segurança antes de
utilizar este produto. Fechar a
embalagem após cada utilização. Não
deixar ao alcance das crianças.

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

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DILUIÇÃO 1 pastilha até 10 litros de água 

NATUREZA QUÍMICA

Dicloroisocianurato de sódio, 
agentes de ligação e detergente 
(Dodecilbenzenossulfonato de 

sódio). 
AGENTES TENSIOACTIVOS Não aplicável

ESTADO FÍSICO / COR Sólido branco/laranja

ODOR Cheiro característico do cloro

pH 5 a 6 (em solução)

SOLUBILIDADE EM ÁGUA Completa

DESEMPENHO NA LIMPEZA Muito bom

ENXAGUAMENTO Sim

FORMAÇÃO DE ESPUMA Não

PESO ± 3,34 g por pastilha

PONTO DE INFLAMAÇÃO Não abrangido

REACÇÃO QUÍMICA Neutra

CLASSIFICAÇÃO Irritante, Perigoso para o ambiente

VALIDADE

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

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.

KLORKLEEN


