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INFORMAÇÃO TÉCNICA

SANI - CB
Código

AO22

DESCRIÇÃO

Solução aquosa com acção anti-microbiana, contendo tensoactivos à base de óxido de dodecildimetilamina 
e compostos com sais de amónio quaternário.

UTILIZAÇÃO / APLICAÇÃO

Utilizado para limpeza e higienização doméstica e industrial de superfícies não porosas / absorventes 
(vidro, cerâmica, mármore, granito polido, metal, vinil, fórmica e outros materiais sintéticos). As suas 
propriedades antissépticas ajudam a destruir bactérias e outros microrganismos nocivos.

Não utilizar em superfícies que estejam em contacto com alimentos ou produtos alimentares.

Pulverizar ou simplesmente molhar a superfície, deixando o produto actuar aproximadamente 2 minutos. 
Seguidamente limpar e secar a superfície com um pano.

CARACTERÍSTICAS

DENSIDADE (25 ºC) 0,980 ± 0,002

PH (25 ºC) 6 - 8

COR Azul

MATÉRIA ACTIVA Cloreto de Alquildimetilbenzilamónio ≤ 0,5%

ARMAZENAGEM

Evitar a exposição directa das embalagens ao sol e/ou fontes de calor.
Estabilidade superior a 12 meses em lugares frescos e secos, nas embalagens de origem devidamente 
fechadas.

EMBALAGEM (plástica)

 (Pistola spray)  1 lt

 (Jerry-can)        5 lt

A informação contida neste documento é prestada de boa-fé e baseada no nosso conhecimento geral e atual do produto e suas aplicações.Tem um valor meramente orientativo e 
não deve ser encarada como garantia.As inúmeras circunstâncias e condicionantes  na utilização e aplicação do produto,que não estão sob o nosso directo controle,aconselham a 
um ensaio prévio do produto antes da sua utilização em obra.   
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