
QUIMICA DEL CENTRO, S.A.  
Ctra. Torrelaguna, Km.0.1 

19004 GUADALAJARA Tel.: 

949 224 550 

Fax.: 949 217 875 SGI 6010904 www.quicesa.com 
 

 

FICHA TÉCNICA  
 

SANICENTRO SPRAY MULTI 750ML  
 

 
• Cozinhas 
• Banhos 
• Tabuas de cortar 
• Torneiras 
• Lava-louças 
• Frigoríficos 
• Micro-ondas 
• Caixotes do lixo 
• Eletrodomésticos 
• Superfícies de plástico 

 
4. MODO DE EMPREGO: 

 

• Limpeza e desinfeção de superfícies com sujidade pouco intensa: Pulverizar o produto sobre um pano passar 
sobre a mancha. Em seguida enxaguar com um pano húmido. 

• Limpeza e desinfeção de superfícies com sujidade intensa: Pulverizar o produto diretamente sobre a mancha, 
deixando atuar uns minutos. Em seguida enxaguar com um pano húmido e limpo.  

 
O produto cumpre a norma UNE-EN 13697 em condições sujas: antiséticos e desinfetantes químicos. Uso pelo publico 
em geral. Desinfeção de contato: superfícies. Ensaio quantitativo de superfícies não porosas para a avaliação bactericida 
e fungicida de desinfetantes químicos usados em produtos alimentares, na indústria e em casa eliminando as bactérias 
Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus e Enterococcus hirae, assim como os fungos Candida 
albicans e Aspergillus niger.   
 

5. FORNECIMENTO: 
 

• Frasco de 750ml com pistola.  

 
NA MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS É IMPRESCINDIVEL ADOTAR AS MEDIDAS DE 

SEGURANÇA INDICADAS NA FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA 
 

1.  PROPRIEDADES E CARATERISTICAS:  

  

 
• Produto formulado para a limpeza e desinfeção de todo o tipo de superfícies. Devido á sua ação 

bactericida e fungicida, está especialmente indicado na desinfeção geral em casas de banho, cozinhas, 
móveis e eletrodomésticos. A sua fórmula exclusiva sem lixivia, limpa e desinfeta em profundidade todas 

as superfícies em que é aplicado. 
• Limpa e desinfeta deixando um agradável aroma, sem danificar as superfícies e nem atacar os tecidos. 
• Sancicentro Multi-desinfeção cumpre com a norma UNE-EN 13697 para desinfetantes utilizados em 

produtos alimentares, na indústria e em casa em condições sujas, demonstrando uma capacidade 
bactericida e fungicida (nas doses indicadas) de, pelo menos, 99,9% nas bactérias e fungos mais 
comuns. 

 

  Aspeto: Líquido  

  Cor:  Incolor  

  Odor: Floral  

  pH: 8 - 9  

2. 
 
COMPOSIÇÃO:   

 
• Cloreto de didecildimetilamonio – 2%  
• Tensioativos não iónicos: < 5%.  

• Perfume. 

3. APLICAÇÕES:   


