DETERGENTE DESINFECTANTE

GYNIUS 2 CONCENTRADO

Green

DESINFECTANTE À BASE DE
CLOREXIDINA
DIGLUCONATO
DETERGENTE BRILLANTANTE
CARACTERÍSTICAS E CAMPO DE EMPREGO
GYNIUS 2 CONCENTRADO DESINFECTANTE é um
detergente concentrado à base de Clorexidina
Digluconato, agente desinfectante com amplo
espectro de acção ideal para as diversas superfícies
duras. Particularmente indicado para a manutenção
quatidiana e desinfecção rápida de superfícies
laminadas, lacadas, em cerâmica e em pavimentos de
grés, marmore, granito, etc.. em locais como sejam:
hospitais, lares, cantinas e colectividades. GYNIUS 2
CONCENTRADO DESINFECTANTE durante a limpeza
e desinfecção dos pavimentos e de todas as
superfícies laváveis deixa um agradável perfume a
pinho balsâmico.
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CONCENTRADO
DESINFECTANTE
DESINFECTANTE
CLOREXIDRINA
CLOREXIDRINA
BLU e' un detergente sanificante
a base di sali quaternari
d’ammonio attivo sia sui germi
patogeni,muffe,alghe e funghi.
BLU è indicato per quei casi
dove vi è pericolo di
contaminazione microbica o di
contagio come in ambienti di
collettività,ospedali,case di
cura,mense e asili d’infanzia.

PRODUTO PARA USO PROFISSIONAL

MODO DE USAR
DOSE DE EMPREGO:Manutenção - 0.8 % em água.
GYNIUS 2 CONCENTRADO DESINFECTANTE que através do Sistema de diluição GYNIUS pode ser utilizado
quer manualmente com uso da mopa, quer com a lavadoura aspiradora. Depois da diluição e utilização do
detergente obtido, enxaguar e/ou aspirar sempre a superfície lavada.
DILUIÇÃO
DILUIZIONI
Manutenção:
0.8% EM ÁGUA

DADOS
TÉCNICOS
DATI
TECNICI
Aspecto:LIQUIDO
Cor:AZUL
INTENSO
Odor: PINHO
BALSÂMICO
Peso Especifico
20°C : 1.025 Kg/l
pH (T.Q.) : 5,8+/-0.5

COMPOSIÇÃO
COMPOSIZIONE
Ver ponto 3 da ficha
de segurança
Ingredientes
conforme
Reg.CE 648/2004

ADVERTÊNCIAS
AVVERTENZE

Risco de grave lesão
ocular.Nocivo para os
organismos aquáticos, pode
provocar a longo prazo um
efeito negativo para o meio
Evitar o contacto com os
olhos. Em caso de contacto
com os olhos lavar
imediatamente e
abundantemente com água e
consultar um médico. Proteger
os olhos e a face.
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NOTAS
NOTE
Detergente para
superfícies duras

VER PONTO 15
FICHA DE SEGURANÇA

CONFECÇÃO
CONFEZIONE
BILHA 10 eX25
4 TANICHE
5 KG
KG
20 flaconi ml 1000

