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FICHA TÉCNICA  
 

SANICENTRO ANTICALCARIO 1L  
 

1. CARATERISTICAS:   

 •  

 

• A sua potente fórmula elimina facilmente as manchas de calcário, restos de sabão 

e incrustações. Desinfeta e mantém as superfícies limpas e com brilho durante 
mais tempo. 

 

• Não liberta vapores. 
 

• Cumpre a norma UNE-EN 13967 para antissépticos e desinfetantes em condições 

sujas.  

 
  Aspeto: Líquido fluido 

  Cor:  Incolor 

  Odor:  Cítrico 

  pH:  1.5 – 2.5 

2. 

 
 
COMPOSIÇÃO:   

 
• Ácido fórmico – 2%. 

• Tensioativos anfotéricos: < 5%. 
• Perfume: < 5%. 

 

3. APLICAÇÕES:   
 

• Desinfeção de superfícies por contacto e equipamentos. 
• Indicada a sua aplicação nas zonas que estão em contacto com água: 

- Sanitários 
- Duches 
- Banheiras 
- Pias 
- Azulejos 
 

4.  MODO DE USO: 

 

• Antes de usar o produto, ler cuidadosamente o rótulo.  

• Desinfeção de contacto: Aplicar o produto sobre as superfícies e equipamentos 

mediante pulverização, ou com um pano com o produto diluído a 25% (250ml para 
750ml de água) respeitando os tempos de contacto: 5 minutos para eliminação de 

bactérias e 15 minutos para uma eficaz eliminação de fungos. Enxaguar com água. 

• Evitar o contacto com superfícies tratadas ou expostas. Deve-se enxaguar com água 
de consumo as superfícies tratadas ou expostas que vão estarem contacto com as 

pessoas. 

• Manter o produto no seu recipiente original e não o reutilizar. Não misturar com 
outros produtos químicos. Incompatível com aquecimento, soluções de hidróxidos 

alcalinos, alumínio, oxidantes fortes, ácido sulfúrico, óxidos não metálicos, 

compostos nitro orgânicos, catalisadores metálicos, óxidos de fósforo, peróxido de 
hidrogénio. 

• Deve-se realizar uma prova prévia para verificar a compatibilidade do produto com 

os materiais. De forma a evitar riscos para as pessoas e meio ambiente, siga as 
instruções de uso. 



• Não aplicar sobre alimentos nem utensílios de cozinha. Não aplicar sobre superfícies 

onde se manipulem, preparem ou se consomem alimentos. 
 

 
 

5. FORNECIMENTO: 
 

• Frasco PET de 1L com tampa dosificadora. 
 

 
 

NA MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS É IMPRESCINDIVEL ADOTAR AS MEDIDAS DE SEGURANÇA 
INDICADAS NA FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA 

 


