X-DEF
DESINFETANTE MULTISUPERFÍCIES

APRESENTAÇÃO

COZINHAS

Desinfetante neutro de largo espetro para uso na indústria alimentar.
• Para aplicar em todas as superfícies sem necessidade de enxaguar.
• É adequado para todo o tipo de materiais utilizados na indústria alimentar:
inox, plástico, cerâmica, alumínio, cobre, galvanizados, juntas de borracha, etc.
• Pode ser também utilizado para a desinfeção de superfícies de todo o tipo:
maquinaria de enchimento e de processo, cadeiras transportadoras, carros e
bandejas, solos e paredes, salas de refrigeração, utensílios de trabalho, etc.

MODO DE UTILIZAÇÃO
A sua eficácia como biocida foi avaliada através de estudos de atividade microbiológica,
realizados por Laboratório Independente, concluiu-se que o produto aplicado puro e após
um tempo de contacto de 5 minutos foi eficaz de acordo com a norma AFNOR EN 1276.
Terminado o dia de trabalho e após a aplicação do detergente de limpeza, enxaguar
abundantemente com água para remover restos de detergente e sujidades.
De seguida proceder à desinfeção das superfícies por pulverização. Tempo de contacto
mínimo de 15 minutos.
Também é possivel a desinfeção por imersão ou por recirculação a baixas concentrações.

DADOS TÉCNICOS
pH: 7,00 - 8,00
Odor: Inodor
Solubilidade: Solúvel

Aspecto Físico: Transparente
Densidade: 0,990 - 1,002
Cor: Incolor

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.

De acordo com o Regulamento nº 1272/2008 (CLP), este produto não é classificado como perigoso.

CÓDIGO DO PRODUTO
MCPADF209148

EMBALAGEM
12X1L / 4X5L

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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