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Cleanity Premium 
Descrição 

Limpador desinfetante para limpeza e desinfeção num só passo. Eficaz para remover a sujidade incrustada e 
o calcário de todas as superfícies não atacáveis por ácidos. Eficácia bactericida, fungicida e virucida. 

Número de Registo D.G.S.P.: 22-20/40-11408 

Características 

Cumpre a Norma UNE-EN 13697 com eficácia bactericida e fungicida em condições de sujidade.  

Cumpre a Norma UNE-EN 14476 em condições de sujidade, com eficácia virucida contra vírus encapsulados. 

O Desinfetante de Casa de Banho é um produto 2 em 1, especialmente indicado para a limpeza e desinfeção 
de todas as superfícies de casas de banho, banheiras, torneiras, azulejos, vestiários, chuveiros, salas comuns, 
pavimentos, cacifos, pias, mesmo de aço inoxidável, entre outros, com grande poder anticalcário e 
antiferrugem. Limpa e desinfeta num único passo. 

Permite que as superfícies permaneçam sem sujidade durante mais tempo, graças à sua formulação com 
polímeros que evitam a redeposição da sujidade. 

Não aplicar sobre mármores, pedras naturais, esmaltes nem outros materiais sensíveis ao ataque por produtos 
ácidos. Não misturar com lixívia nem outros produtos de limpeza. 

Propriedades físico-químicas 

Aspeto Líquido  
Cor Vermelho 
Densidade a 20 °C 1,02 g/cm³ 
pH 2,2 
Solubilidade Totalmente solúvel em água 
Dose Puro 

 

Modo de emprego 

Manual: Aplicar o produto puro sobre a superfície ou sobre um pano ou esfregão, e esfregar a superfície. 
Deixar atuar durante 5 minutos, e depois enxaguar com água limpa.  

Precauções e informação ambiental 

Consulte a Ficha de Dados de Segurança do Produto. 

As Matérias-primas utilizadas obedecem aos critérios de Desenvolvimento Sustentável promovidos pelo 
"Projeto Carta pela Sustentabilidade". 

Os tensioativos contidos nesta preparação cumprem o critério de biodegradabilidade estipulado no 
Regulamento (CE) n.º 648/2004 relativo aos detergentes. 

  


