Desincol 2
Cleanity Premium
Descrição
Desincol 2 é um produto hidroalcoólico isento de amónios, a usar diretamente e destinado à desinfeção de
superfícies.
Número de Registo D.G.S.P.: 19-20-08027 e 16-20-08027 HA.

Características
Cumpre a norma UNE 13697 com eficácia bactericida em condições de limpeza. Eficácia contra Listeria
monocytogenes.
É um produto de caráter neutro e de evaporação rápida. Não afeta as superfícies metálicas. Não deixa
resíduos.
Pode ser aplicado sobre a maioria das superfícies habituais na indústria alimentar. Também pode ser
aplicado após a lavagem das mãos sobre as luvas de trabalho dos manipuladores para a desinfeção das
mesmas.
Aplica-se sobre superfícies nas quais não é desejável a aplicação de produtos aquosos.

Propriedades físico-químicas
Aspeto
Cor
Densidade a 20ºC
pH
Solubilidade
Dose

Líquido transparente
Incolor
0,92 g/cc
7,5
Totalmente solúvel na água
Puro

Modo de utilização
Manual: Eliminar os restos orgânicos das superfícies. Aplicar o produto puro sobre a superfície, espalhandoo com um pano húmido ou papel limpo. Deixar atuar durante 5 minutos e enxaguar.
Pulverização: Eliminar os restos orgânicos das superfícies. Pulverizar sobre a superfície, deixar atuar durante
5 minutos e enxaguar.

Precauções e informações ambientais
Consulte a Ficha de Segurança do Produto.
As matérias-primas utilizadas cumprem todos os critérios de desenvolvimento sustentável promovidos pelo
"Projeto Charter para a sustentabilidade".
Os tensoativos contidos nesta preparação cumprem o critério de biodegradabilidade estipulado no
Regulamento (CE) n.º 648/2004 sobre detergentes.
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Desincol 2
Cleanity Premium
Informações microbiológicas
De acordo com a norma EN 13697, o produto Desincol 2 apresenta atividade bactericida sem diluir sobre
superfícies após 5 minutos de contacto a uma temperatura de 22,3ºC em condições de limpeza.
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