
SAN D
Desinfetante e Bactericida à base de Amónios
Quaternários

Poderoso produto desinfetante e bactericida de base amónios
quaternários de largo espectro de ação, indicado para desinfetar e
higienizar ambientes onde exista risco de contam inação.

Detergente desinfetante e bactericida,sem perfumes e sem corantes.Produto de origem catiónica,à base
de amónios quaternários com o agente desinfetante e bactericida, de largo espectro de ação. O produto
não é tóxico nem irrita a pele quando m anuseado. Disponível em spray para áreas onde a higienização é
crítica.

Os tensioativos contidos nesta m istura cum prem com o critério de biodegradabilidade estipulado no
Regulamento (EC)nº648/2004 sobre detergentes.

Produto notificado na DGS(DirecçãoGeral de Saúde)

Tipo de produto de acordo com o Anexo V do Regulamento (EU)nº 528/2012,de 22 de maio, “Tipos de
produtos Biocidas e sua descrição”:

Grupo 1–Desinfetantes:
Tipo de produto 2: “Desinfetantes e algicidas não destinados a aplicação direta em seres hum anos ou
anim ais”.

ÁREA ALIMENTAR / MANUTENÇÃO GERAL

Aspeto

CARACTERÍSTICAS

CAMPOS DE APLICAÇÃO

pH (20ºC)

ESPECIFICAÇÕES

Líquido Límpido
Incolor

DESCRIÇÃO

Odor

Característico8,0�0,5

Produto especialmente desenvolvido para ser utilizado onde se pretenda um a ação enérgica de
desinfeção e higienização de superfícies:

•Ambientes hospitalares, lares, indústria, escolas,hotéis, restauração, escritórios, entre outros.

•Superfícies e objetos de toque frequente: maçanetas de portas, cadeiras, teclados, corrim ãos,
interruptores, áreasde trabalho, balcões, entre outros.

Em caso de dúvida testar previam ente o produto num a zona/área m enos visível de form a a assegurar a
com patibilidade com a superfície / objeto a lim par.



O produto só deve ser aplicado após as superfícies estarem convenientem ente lim pas, enxaguadas e
secas.
Aplicação puro: pulverizar o produto sobre as superfícies a desinfetar, deixar atuar entre 5 a 15min antes
de lim par com um pano ou papel lim po e seco.Não se verificando a possibilidade de pulverizar o produto,
aplicar sobre um pano ou papel apropriado e passarnas superfíciesa desinfetar,respeitando com o tem po
de contacto indicado antes de voltar a usar.

Aplicaçãocom balde / esfregona:Diluir o produto na proporção de 50 a 250 m l (1a 5%) para 5 litros de
água tépida. Após aplicação deixar o pavim ento secar ao ar, respeitando o tem po de contacto de 15
m inutos (mínim o) antes de voltar a circular no m esmo. As dosagens e o tem po de contacto devem ser
respeitados de modo a não com prom eter a eficácia do produto.
A aplicação na indústria alim entar para uso na desinfeção de superfícies deve ser realizada na ausência
de alim entos. Todas as m edidas necessárias devem ser tom adas para que os alim entos e utensílios
m anipulados nas instalações desinfetadas com SAN D não contenham resíduos de nenhum de seus
ingredientes ativos. Para isso,as partes desinfetadas devem ser enxaguadas adequadamente com água
antes do uso. Não pulverizar nas áreas onde há alim entos em confeção ou em exposição!
Atenção: Incom patível com com postos orgânicos, detergentes aniónicos, derivados de am oníaco,
hipocloritos e sabões. Não m isturar com outros produtos quím icos. Não pulverizar diretam ente nas
superfíciesque não possam estar em contacto direto com a água.

EMBALAGEM

PRECAUÇÕES

ARMAZENAGEM

Provoca irritação ocular grave. Não ingerir. Manter fora do alcance das crianças. SE ENTRAR EM
CONTACTO COM A PELE:lavar abundantem ente com água. SEENTRAREM CONTACTOCOM OSOLHOS:
enxaguar cuidadosam ente com água durante vários m inutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal
lhe for possível. Continuar a enxaguar. Caso a irritação ocular persista: consulte um m édico. Elim inar o
conteúdo e/ou o recipiente por m eio do sistema de recolha seletiva em vigor no seu m unicípio. Em caso
de acidente ou indisposição consultar im ediatam ente o m édico (sepossívelm ostrar-lhe o rótulo).Em caso
de ingestão, consultar o Centro de Inform ação Antivenenos (Tel:800 250 250).

Guardar na embalagem original, bem fechada, ao abrigo da luz solar e em local fresco.

Validade do produto: 1ano.

Embalagens em Polietileno de Alta Densidade de 5L,cx. de 4x5L.

MODO DE EMPREGO


