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Modo de Emprego 
Diluir o produto numa concentração de 0.2 a 1.0%, confor-
me o tipo de desinfeção a efetuar. 
Aplicar a solução à temperatura ambiente com um tempo 
de contacto mínimo de 20 minutos. 
O tempo de contacto poderá ser reduzido desde que a 
temperatura da solução seja mais elevada, sendo desacon-
selhadas, porém temperaturas superiores a 40ºC. 
Não necessita de enxaguamento final. 
Este desinfetante poderá ser igualmente aplicado em  
desinfeção estacionária, desde que os materiais em 
contacto sejam resistentes, como por exemplo; alumínio 
a 99.5%, aço cromoníquel 4301 e 4401, ferro estanhado, 
polietileno e teflon. 
Sempre que possível durante as paragens, o equipamento 
deve ficar em vazio depois de limpo e desinfetado. 
É igualmente importante que 20 minutos antes do reinicio 
da laboração, se desinfete o sistema com o produto, numa 
solução a 0.2%.

Dados Técnicos 
Mín. Máx. 
Aspeto: Transparente 
Cor: incolor 
Odor: Característico 
Massa Volúmica @ 20ºC:  Kg/L 1.05 1.15 
Visc. Aparente @ 20ºC mPa.s:  100 
pH @ 20ºC:  1.0 2.5

Rendimento 
Armazenagem e Validade 
Deve ser armazenado nas embalagens originais fechadas, ao abrigo 
do sol.Válido por um ano a partir da data de fabrico. 
Fornecimento 
Embalagens de polietileno de várias capacidades 
Outras Indicações 
Subs. ativas: Ác. Peracético, Peróxido hidrogénio; Org. alvo: A. 
niger, B. subtilis, C. albicans, E. hirae, E. coli, Herpes simplex, HIV 
I, Mycob. smegmatis, Poliovirus 2, P. aeruginosa, Salmonella, S. 
aureus, Trichophyton mentagrophytes, Vírus febre amarela, Vírus 
Nilo Ocidental

Descrição 
Produto de rápido poder desinfetante, formulado na base de 
peróxido de hidrogénio e ácido per acético estabilizado.

Propriedades 
• Acão rápida sobre todos os microrganismos, incluindo 

as formas esporuladas e vírus. 
• Eficaz contra a bactéria da Legionella propagado pelas 

águas quentes e ar condicionado. 
• Produto biológico. Não necessita de enxaguamento final 
• Não ataca o alumínio, ferro galvanizado e aço cromoní-

quel. 

Campos de Aplicação 
Aplicado em toda a Indústria Alimentar, na desinfeção rápida 
das superfícies em contacto com os alimentos, não deixando 
resíduos prejudiciais. 
É especialmente indicado para desinfeções rápidas em siste-
mas de circuitos fechados.
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