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GERMICLORO
DETERGENTE CLORADO COM ACÇÃO DESODORIZANTE E
DESINFECTANTE

DESCRIÇÃO: O GERMICLORO é um detergente germicida concentrado de elevada
biodegradabilidade de acção rápida e elevado poder desengordurante. Foi
especialmente formulado com agentes tensioactivos e sequestrantes ao qual se
associou um composto clorado extremamente eficaz. A actividade deste detergente
bactericida é independente do grau de dureza da água utilizada.
CARACTERISTICAS: O GERMICLORO apresenta-se na forma de um liquido
amarelo, fortemente alcalino ( pH 1% = 12.8/13 ), viscoso e de biodegradabildade
superior a 90%. Apresenta um teor em cloro activo de
7/7.5%. Ensaios
experimentais efectuados entre os 20ºC e os 40ºC para tempos de estágio entre 2 e
10 minutos, demonstram que soluções a 1% do GERMICLORO são extremamente
eficazes contra os seguintes micro-organismos: Staphilococcus aureos, Bacterium
coli, Bacterium Fluorescens, Streptococcus glycerinaccus e Oospora lactis.
ÁREAS DE APLICAÇÃO: O GERMICLORO é recomendado para a higiene e
desinfecção de refeitórios, cozinhas e de um modo geral para toda a industria
alimentar.
MODO DE UTILIZAÇÃO: O GERMICLORO deve ser preparado da seguinte
maneira:
1 - Diluir 10 gramas de produto em 1 litro de água. Se utilizar água a 40º C o efeito
desinfectante melhora consideravelmente.
2 - Deixar actuar durante 5 a 10 minutos. Lavar com água limpa.
NOTA: Não aplicar o produto concentrado sobre superfícies pintadas.
ARMAZENAMENTO: Guardar o produto nas embalagens de origem, bem fechadas
e em local fresco e bem ventilado.
PRECAUÇÕES: Evitar o contacto do produto concentrado com os olhos. Em caso de
contacto lavar abundantemente com água e sabão durante 15 minutos. Se a irritação
persistir consultar o médico. Recomendamos a utilização de luvas de borracha no
manuseamento e aplicação do produto.
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS
PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL
PRODUTO FABRICADO POR EMPRESA CUJO SISTEMA DE QUALIDADE ESTÁ CERTIFICADO (ISO 9001) PELA APCER COM O
Nº 01/CEP.1381
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