AK PLUS
DETERGENTE DESINFETANTE DESODORIAZANTE
CONCENTRADO
APRESENTAÇÃO

MODO DE UTILIZAÇÃO
Como detergente desinfetante para pavimentos e superfícies diversas: diluir a 1% (10 ml por 1L
de água). Aplicar com uma esfregona ou esponja, deixar actuar durante 5 minutos. Enxaguar.
Nas loiças sanitárias e paredes laváveis, deitar algumas gotas do produto sobre um esponja e passar
sobre a superfície.
Como desinfetante desodorizante diluir o produto de 1:1 em água, aplicar e deixar actuar por 5
minutos antes de enxaguar.
A sua eficácia como biocida foi avaliada através de estudos de atividade microbiológica, realizados
pelo Laboratório Independente, de acordo com a norma AFNOR EN 1276. Concluiu-se que o
produto aplicado puro e após um tempo de contacto de 5 minutos, foi eficaz contra os seguintes
microorganismos: Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Escherichia coli
ATCC 10536 e Enterococcus hirae ATCC 10541.

DADOS TÉCNICOS

SUPERFÍCIES

Detergente desinfetante à base de quaternários de amónio indicado para desinfetar
e desodorizar ambientes onde exista risco de contaminação.
• Secagem rápida com perfume fresco e duradouro.

pH: 7,00 - 8,50
Odor: Pinho
Solubilidade: Solúvel

Aspecto Físico: Transparente
Densidade: 1,000 - 1,050
Cor: Rosa

INDICAÇÕES DE PERIGO / CONSELHOS DE PRUDÊNCIA
NOTA: As informações disponibilizadas neste documento são indicativas, podendo sofrer alterações decorrentes de
actualizações da legislação vigente. Aconselhamos a consulta da ficha de dados de segurança que é disponibilizada
na plataforma SDSArea, na qual todas as informações estão atualizadas.

Provoca lesões oculares graves. Provoca irritação cutânea. Muito tóxico para os organismos
aquáticos.Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial.
SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar abundantemente com água.
SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários
minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar.
Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com a legislação em vigor quanto a tratamento de resíduos.
Manter fora do alcance das crianças. Não ingerir. Em caso de acidente, consultar o Centro de
Informação Antivenenos (CIAV) através do telefone 808 250 143

CÓDIGO DO PRODUTO
PADC204074

EMBALAGEM
12X1L / 5L

As informações expressas neste folheto são baseadas nos nossos conhecimentos e experiência à data da sua publicação, sendo prestadas de boa fé. Dado que a utilização do produto se encontra fora do nosso controlo, a Unidete não assume
qualquer responsabilidade por perdas ou danos resultantes de uma utilização inadequada e/ou incorrecta. Ficha de segurança disponível para utilizadores profissionais. Para outras utilizações consultar o Departamento Técnico da Unidete.
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