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FICHA TÉCNICA  
 

SANICENTRO TOALHITAS DESINF 40  
 

 
• Maçanetas, interruptores, telefones, teclados de computador, controles remotos. 
• Cozinhas: bancadas, lava-loiça, fogão, micro-ondas, frigorífico, baldes de lixo, … 
• Casa de banho: torneiras, loiças sanitárias, … 
• Artigos de bebé: brinquedos de plástico, cadeiras, trocadores. 

• Artigos para animais de estimação: brinquedos de plástico. 
• Veículos: volantes, painel de controlo, … 

 
4. MODO DE EMPREGO: 

 

• Abra o pack e tire uma toalhita. Feche corretamente o pack depois de cada uso. Produto de uso único.  
• Limpar a sujidade visível ou os restos de matéria orgânica e, posteriormente, passar uma toalhita Sanicentro 

sobre a superfície a limpar. Não é necessário enxaguar, exceto em superfícies em contacto com alimentos ou 
em contacto com bebés ou animais de estimação, onde se recomenda deixar atuar 5 minutos e depois 
enxaguar. 

• Antes de usar o produto deve ler detalhadamente o rótulo. Não aplicar sobre alimentos nem utensílios de 
cozinha. Não usar em superfícies onde se manipulem, preparem ou se consumam alimentos, a não ser que se 
enxaguem abundantemente com água potável essas superfícies. Não se deve misturar com nenhum outro 
produto químico. Incompatível com matéria orgânica, detergentes aniónicos, derivados amoniacais e 
hipocloritos ou lixivias. 

• Incompatível com cromo, chumbo, alumínio, estanho, zinco e suas ligas (bronze, latão, etc…). Deve-se realizar 
um teste antes do tratamento para verificar a compatibilidade do produto com os materiais.   
 

 
 

5. FORNECIMENTO: 
 

• Pack de 40 toalhitas. 

1.  PROPRIEDADES E CARATERISTICAS:  

  

 
• As toalhitas multisuperfícies Sanicentro limpam de forma rápida e cómoda numa só passagem. Eliminam 

facilmente a sujidade, limpam em profundidade e deixam um agradável aroma cítrico fresco. 
 

  Aspeto: Toalhita húmida  

  Odor: Cítrico  

2. 
 
COMPOSIÇÃO:   

 
• Inferior a 5%: tensioativos catiónicos, cloreto de didecildimetilamônio. 
• Inferior a 5%: tensioativos não iónicos. 
• Inferior a 5%: perfume. 
 

3. APLICAÇÕES:   


