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SANIMED
DESCRIÇÃO

Desinfetante concentrado para superfícies

CARACTERÍSTICAS

Detergente desinfetante concentrado, com ação fungicida, bactericida e virucida, ativo
contra as bactérias gram-positivas e gram-negativas, fungos, bolores e vírus, encapsulados
e não encapsulados, existentes nos ambientes domésticos e profissionais.
É um produto especialmente indicado para desinfetar superfícies e equipamentos dos
setores agroalimentar, hoteleiro e da restauração. Também é indicado para ambientes
muito frequentados, como casas de banho de locais públicos, consultórios e ambientes
hospitalares.
Elimina 99,9% das bactérias, fungos e vírus.

MODO DE EMPREGO E
DOSAGEM

Diluir SANIMED® em água e nebulizar ou aplicar com um esponja ou com esfregona. Para
utensílios pequenos, mergulhar o material a desinfetar. Na desinfeção de superfícies que
possam entrar em contacto direto com alimentos, ter o cuidado de enxaguar com água
potável. Para a ação virucida, aplicar uma solução do produto a 5% na superfície depois de
lavada, correspondente a 250 ml por cada 5 litros de água. DILUIÇÕES PARA USO: Para
limpeza normal, diluir SANIMED® a 0,5%, correspondente a 25 ml por cada 5 litros de água.
Para desinfeção, diluir SANIMED® a 1,5%, correspondente a 75 ml por cada 5 litros de
água e deixar atuar durante, pelo menos, 5 minutos para atividade bactericida ou um mínimo
de 15 minutos para atividades fungicida e virucida.

ESPECIFICAÇÕES

Aspeto: Líquido transparente verde
pH: 10,5 +/- 0,5
Peso específico [g/ml]: 1,000 +/- 0,020
100 g de produto contêm: Cloreto de alquilo-dimetilbenzilamónio puro - 10 g;
coformulantes(*), corantes e água q.b. para 100 g.
Os dados acima são valores típicos de produção e não constituem, por si mesmo, uma
especificação.
Testes de atividade microbiológica: EN1276 “Atividade bactericida com substâncias
interferentes”, EN1650 “Atividade fungicida com substâncias interferentes”, EN13697
“Atividade bactericida/fungicida teste de superfície”, EN14476 “Atividade virucida teste em
suspensão”, EN16777 “Atividade virucida teste de superfície”.

COMPATIBILIDADE DO
PRODUTO

Respeitando os modos de emprego recomendados, pode ser utilizado em todos os materiais
normalmente encontrados nas cozinhas/utilizados no fabrico dos vários utensílios. Em caso
de dúvida, testar a compatibilidade com os materiais numa área pequena e escondida, antes
de usar.

PRECAUÇÕES
DE UTILIZAÇÃO E
ARMAZENAMENTO

O produto foi formulado exclusivamente para uso profissional. Conservar dentro das
respetivas embalagens originais. Evitar temperaturas extremas. Para mais informações
sobre a utilização e a eliminação, consultar a ficha de segurança.

CERTIFICAÇÕES /
CONFORMIDADE

Os tensioativos contidos no produto são biodegradáveis de acordo com os critérios definidos
pela Diretiva Europeia 648/2004/CE e posteriores alterações.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Para mais informações sobre os ingredientes do produto, consultar a ficha de segurança.

Discover further
informations on your
smartphone.

PALLETIZATION

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

CODE

1511

EAN

Pcs x Box

2

Volume L 5

Fl. Oz.

169,07

Box x Layer

18

Peso Kg

Oz.

176,37

Box x Pit

72

8032680391248
5

www.sanitecitalia.com
last update:

15/02/2021

Rev. 0/2021

ITALCHIMICA SRL - Riviera dei Maestri del Lavoro, 10 - 35127 Padova (PD) - ITALY / Phone +39 049 8792456 - Fax +39 049 8791424 - info@italchimica.it - www.italchimica.it

