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FICHA TÉCNICA  
 

SANICENTRO TECIDOS 300+100ML  
 

 
• Produto indicado para tecidos: roupa, tapetes, colchões, almofadas, cintos, chapéus, bolsas, mochilas… 

• Superfícies: gradeamentos, mesas, móveis, comandos… 
• Postos de trabalho, ferramentas… 
• Restauração. 
• Malas, sacos de compras… 
• Veículos, capacetes… 

 
4. MODO DE EMPREGO: 

 

• Agitar antes de usar e utilizar sempre na posição vertical. 
 

• Tecidos e roupa: pulverizar sobre o tecido a uma distância de 25 cm, de forma a humedecer todo o tecido e 
deixar secar ao ar. A sua ação de secagem rápida, secará o tecido em menos de 1 minuto. Não aplicar sobre 
tecidos que vão estar em contacto com bebés ou animais porque estes podem chupa-los ou lambe-los. 
 

• ADVERTÊNCIAS:  não recomendo aplicar em roupas delicadas. Realizar sempre um teste numa zona não 
visível. Recomenda-se a aplicação em roupa que não esteja a ser usada. 

 
• Superfícies: pulverizar a 25 cm, até cobrir totalmente a superfície. Deixar atuar 1 minuto e retirar os restos de 

produto com um pano limpo. 
 

• Superfícies pequenas: para evitar desperdiçar o produto, deve-se pulveriza-lo num pano. Não é necessário 
enxaguar exceto nos seguintes casos: superfícies em contacto com alimentos, brinquedos, superfícies em 
contacto com bebés e animais de estimação. Nestes casos recomenda-se deixar atuar 1 minuto e depois 
enxaguar bem com um pano humedecido com água.  
 

• Aparelhos eletrónicos: não aplicar diretamente para evitar que o produto atinja os componentes eletrónicos. 
 

• ADVERTÊNCIAS:  Não apto para uso em humanos nem em animais. Não recomendado para madeiras não 
envernizadas ou superfícies delicadas. Realizar sempre um teste numa zona não visível. 

 
 

5. FORNECIMENTO: 
 

• Aerossol de 400 ml. 

1.  PROPRIEDADES E CARATERISTICAS:  

  

 
• Sanicentro tecidos e superfícies com a sua fórmula desenvolvida em aerossol limpa os tecidos e as 

superfícies com uma só passagem. 
• Com uma ação de secagem rápida, em um só minuto os tecidos ficam limpos sem necessidade de lavar. 

  

  Aspeto: Spray / aerossol  

  Odor: Floral  

2. 
 
COMPOSIÇÃO:   

 
• Entre 30-50%: etanol. 
• Entre 30-50%: hidrocarbonetos alifáticos. 
• Inferior a 5%: tensioativos catiónicos. 
• Inferior a 5%: cloreto de benzalcônio no produto pulverizado. 
• Inferior a 5%: perfume. 
 

3. APLICAÇÕES:   


