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Descrição 

O AQ4 é um produto para a desinfeção de todos os tipos de superfícies da indústria alimentar. 

Número de registo D.G.S.P.: 20-20/40-05019 HA; 20-20/40-05019. 

Características 

Desinfetante de superfícies, eficácia bactericida e fungicida. Cumpre a Norma UNE-EN 13697 para a 

eliminação de fungos e bactérias. Eficácia contra Listeria monocytogenes. 

Proporciona uma desinfeção rápida e eficaz. Adequado para uso em Indústrias Alimentares. 

Propriedades físico-químicas 

Aspeto Líquido transparente 
Cor Incolor 

Densidade a 20 °C 0,993 g/cm³ 

pH 8 

Solubilidade Completa 
Dose 3% 

Modo de emprego 

Antes de aplicação deste produto, deve ser realizada uma limpeza em profundidade. 

Manual: Para uso em ralos, diluir a 3% com água. Verter 5 l em cada ralo. Não há necessidade de enxaguar. 

Pulverização: Diluir a 3% com água. Pulverizar com uma pistola de pulverização manual, mochila pulverizadora 

ou com uma mangueira na superfície a ser desinfetada. Deixar atuar 15 minutos no mínimo. Enxaguar com 

água nas superfícies que possam estar em contacto com alimentos. 

Imersão: Diluir a 3% com água. Introduzir os objetos que se deseja desinfetar. Deixar atuar 15 minutos no 

mínimo. Enxaguar com água nas superfícies que possam estar em contacto com alimentos. 

Lavadora: Diluir a 3% com água. Aplicar com a lavadora. Deixar atuar 15 minutos no mínimo. Não há 

necessidade de enxaguar.  

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 sobre detergentes. 
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Informação Microbiológica 

De acordo com a norma EN 13697, o produto AQ4 Cleanity possui atividade bactericida, diluído a 1% (V/V) em 

superfícies, após 5 minutos de contacto à temperatura de 20º C, em condições limpas; e atividade fungicida, 

diluído a 3% (V/V) em superfícies, após 15 minutos à temperatura de 20º C, em condições limpas. 
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