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CÓDIGO DE PRODUTO
00471
FAMÍLIA
desinfetantes
O CIM FOAM CLOROL é um
desinfetante de largo
espectro que detém na sua
formulação tensioativos que
lhe conferem um EXCELENTE
PODER MOLHANTE que lhe
permitem potenciar o seu
efeito biocida. Elimina
também com facilidade restos
de gorduras, proteína e
sangue, além de maus odores.
O CIM FOAM CLOROL é eficaz
contra:
CORONAVÍRUS (SARS-CoV-2)
PSEUDOMONAS AERUGINOSA
STAPHYLOCOCCUS AUREUS
SACCHAROMYCES CERAVISIE
LISTERIA MONOCYTOGENES
ESCHERICHIA COLI

As informações contidas neste
catálogo são baseadas na nossa
experiência, não substituem, no
entanto, ensaios preliminares que
deverão sempre ser feitos, uma vez
que as condições de aplicação dos
produtos estão fora do nosso
controlo. A CIMAI apenas se
responsabiliza pela manutenção
das características dos produtos de
acordo com a nossa especificação.
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CIM FOAM CLOROL
Espuma Superconcentrada Desinfetante de Largo Espetro
PROPRIEDADES:

PRECAUÇÕES:

Líquido amarelado concentrado
com quaternários de amónio,
cloro ativo, tensioativos e agentes
tixotrópicos.

USO RECOMENDADO:
É um detergente desinfetante
superconcentrado à base de
quaternários de amónio e
hipoclorito de sódio, para
desengorduramento e
desinfeção de superfícies,
utensílios e instalações na
indústria, serviços, lares, hospitais,
clínicas, mercados, serviços
prisionais, inclusive em zonas com
sujidade de difícil eliminação, tais
como, resíduos de sangue,
proteínas e gordura.

MODO DE APLICAÇÃO:

Manipular o produto sempre com
luvas e óculos. O contacto com a
pele ou olhos pode provocar
queimaduras graves. Em caso de
contacto com a pele ou olhos
lavar imediatamente com água
abundante e consultar o médico,
munido da Ficha de Segurança.
Nunca misturar com outros
produtos.

ARMAZENAGEM:
Em locais frescos acima de 5 °C,
com a embalagem bem
fechada.

CLASSIFICAÇÃO:
Consultar Ficha dados de
Segurança do Produto.

EMBALAGEM:

O CIM FOAM CLOROL deve ser
pulverizado diretamente nas superfícies Caixa 4x 5,5kg (Código de produto
ou usado com aparelhos geradores de 04597)
espuma em dosagens de 1% a 10%.
22 Kg (Código de produto 04596)
Pode também ser utilizado com
esfregona, ou pano, em diluições de 1:5
a 1:10 partes de água. Deverá existir um
tempo de contato de pelo menos 10
min e no final deverá enxaguar-se com
água em abundância. Na preparação
usar recipientes de plástico.
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