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FICHA TÉCNICA

QualiGerm Blue - Detergente Higienizante Perfumado
QualiGerm
Descrição
Detergente líquido perfumado com efeito desinfetante e bactericida à base de quaternários de amónio. Ideal para limpeza
e desinfeção de bancas, pavimentos e utensílios em cozinhas, restaurantes, hotéis, instituições, ginásios, etc. O produto
também está apto para limpeza e desinfeção de loiças e pavimentos de WC. O produto encontra-se apto igualmente para
limpeza da via pública. Limpa e desinfeta. Não contém lixívia.
O QualiGerm Blue apresenta elevada eficiência contra uma gama alargada de bactérias, leveduras, fungos, algas e vírus.
Aplicação sem diluição:
Atividade bactericida: EN 1276, EN 13727, EN 13697:2015
Atividade fungicida: EN 1650, EN 13624, EN 13697:2015
Atividade virucida: EN 14476
Atividade levericida: EN 1650, EN 13624
Diluído em 5%:
Atividade bactericida: EN 1276, EN 13727, EN 13697:2015
Atividade levericida: EN 1650, EN 13624
Produto registado na Direção-Geral da Saúde como biocida TP2
Composição e características
Produto aquoso à base de tensioativos não iónicos e de quaternários de amónio.
Cor: Azulado;
Odor: Adocicado;
Densidade: 1,00 – 1,01 g/cm3;
pH a 20 ºC: 7,0 – 8,0
Aplicação
USO DIRECTO: Para limpeza de azulejos, bancadas e superfícies laváveis, aplique com um pano ou esponja húmida.
USO DILUÍDO: Para pavimentos adicionar 250 mililitros de produto em cada 5 litros de água (5%) para ação bactericida.
Para ação fungicida e virucida diluir a 10% Aumentar a dose para limpezas difíceis. Não necessita de enxaguar.
Idealmente, deve-se deixar atuar 5 minutos para ação bactericida e 15 minutos para ação fungicida e virucida.
Apresentação
Embalagem de 5 L.
Instruções de segurança
Provoca irritação cutânea.
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Provoca irritação ocular grave.
SE ENTRAR EM CONTATO COM A PELE: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos.
SE ENTRAR EM CONTATO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar
lentes de contato, retirar, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. Manter fora do alcance das crianças.
Ler o rótulo antes da utilização.
Outras informações
Consultar a ficha de segurança.
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