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LTP DESINFECTANTE
Propriedades
Detergente líquido perfumado desinfectante de superfícies. Desinfectante de contacto.
Com bom poder de limpeza e largo espectro de acção biocida limpa e desinfecta numa única operação,
deixando uma suave fragrância. A actividade bactericida foi testada segundo a norma AFNOR-NP EN
1040 pelo laboratório acreditado do INETI que se anexa.

Aplicações e modos de utilização
Pode ser utilizado como desinfectante de superfícies várias tais como: pavimentos, azulejos, sanitários,
electrodomésticos, etc. Produto de uso geral.
Uso geral:
Recomenda-se a diluição de 100 ml para 5 L de água. Em superfícies muito sujas deve aumentar-se a
dosagem ou aplicar puro. Não necessita enxaguar.
Para desinfecção:
Recomenda-se a diluição de 100 ml para 5 L de água. Em superfícies muito sujas deve aumentar-se a
dosagem ou aplicar puro. Aplicar a solução de lavagem e deixar actuar pelo menos 2 minutos. Enxaguar
abundantemente com água limpa.

Composição
Contém entre outros componentes:
Tensoactivos não iónicos e catiónicos: inferior a 5%.
EDTA: inferior a 5%
Perfumes, Desinfectantes

Especificações
Aspecto a 20ºC: Líquido Límpido Transparente
Cor: Verde ou Azul
Odor: Floresta ou Flores Silvestres
pH (puro): 7,5-8,5
Densidade 20ºC: 0,990-1,010 g/cm3

Conservação e armazenagem
Manter o produto na embalagem original bem fechada, em local fresco e ao abrigo da luz solar.

Conselhos de Segurança
Produto irritante para os olhos. Manter fora do alcance das crianças. Em caso de contacto com os olhos,
lavar imediata e abundantemente com água e consultar um especialista. Em caso de ingestão, consultar
imediatamente um médico e mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo.
Centro de Informação Antivenenos: Telef. 808 250 143.Consultar a ficha de dados de segurança.

Embalagens/ códigos
LTP Biocida Floresta 5 L -00232

LTP Biocida F. Silvestres 5 L -00229

LTP Biocida Floresta 10 L -00233

LTP Biocida F.Silvestres 10 L -00230

LTP Biocida Floresta 22 L -00234

LTP Biocida F. Silvestres 22 L -00231
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