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QUALITY

PT

1841-S

SANIALC ULTRA

DESCRIÇÃO Detergente líquido à base de álcool para a lavagem de superfícies duras

CARACTERÍSTICAS Indicado para o tratamento de todas as superfícies de contacto frequente que necessitam de 
um nível de limpeza profundo
Recomendado para tratar os filtros e as condutas de ventilação dos sistemas de ar 
condicionado 
Pode ser utilizado em máscaras laváveis, tecidos naturais, como o algodão e em tecidos 
sintéticos, como o poliéster e o tecido não tecido (TNT)

MODO DE EMPREGO E 
DOSAGEM

Pronto a usar. Em superfícies duras: aplicar o produto no pano ou diretamente na superfície 
a tratar e esfregar até secar. Em tecidos: aplicar o produto diretamente na superfície a tratar 
e deixar evaporar.

ESPECIFICAÇÕES Aspeto: líquido transparente incolor
pH: 8,0 +/- 0,5
Peso específico [g/ml]: 0,865 +/- 0,020
Teor de álcool: 77%

Os dados acima são valores típicos de produção e não constituem, por si mesmo, uma 
especificação.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

COMPATIBILIDADE DO 
PRODUTO

Respeitando os modos de emprego recomendados, pode ser utilizado na maior parte 
dos materiais normalmente encontrados na indústria alimentar. Evitar a pulverização em 
superfícies de policarbonato e de outros materiais plásticos suscetíveis de fissuração por 
esforço. Não utilizar em tecidos delicados, como lã, nylon e seda. Em caso de incerteza, é 
recomendável avaliar os materiais individualmente, antes de cada utilização prolongada.

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

O produto não contém tensioativos Conforme a circular n.º 5443 de 22.02.2020 do Ministério 
da Saúde italiano para a contenção da COVID-19

COMPOSIÇÃO QUÍMICA Para mais informações sobre os ingredientes do produto, consultar a ficha de segurança.
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N CODE 1841-S EAN 8054633839126
Pcs x Box 6 Volume L 0,75 Fl. Oz. 25,36
Box x Layer 21 Peso Kg 0,65 Oz. 22,88
Box x Pit 105
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