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FICHA TÉCNICA  
 

SANICENTRO CHAO PH NEUTRO 1L  
 

1. CARATERISTICAS:   

 •  

 

• Produto formulado para a limpeza e desinfeção de todo o tipo de superfícies. 

 

• A sua fórmula exclusiva sem lixivia, limpa e desinfeta profundamente todas as 
superfícies, deixando um agradável perfume, sem danificar as superfícies ou os 

tecidos, é segura para as pessoas e respeita o meio ambiente, uma vez que não 
liberta vapores nem mancha a roupa. 

 

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

sujas.  
 

  Aspeto: Líquido fluido 

  Cor:  Incolor 

  Odor:  Cítrico 

  pH:  7.4 – 8.4 

2. 

 
 
COMPOSIÇÃO:   

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

 

3. APLICAÇÕES:   
 

• Todo o tipo de soalho: laminado, parquet, mármore, … 
• Interruptores, maçanetas, telefones, comandos à distância. 
• Cozinhas: fogões, micro-ondas, frigorífico, bancadas, pias, caixotes do lixo. 
• Casa de banho: torneiras, sanitários, banheiras, duches,  
• Artigos de bebé: brinquedos de plástico, cadeiras, trocadores. 
• Artigos para animais de companhia: brinquedos de plástico. 
• Veículos: volante, painel de controlo, …  

 

4.  MODO DE USO: 
 

• Antes de usar o produto, ler atentamente o rótulo. Não utilizar sobre alimentos nem 

utensílios de cozinha. Não aplicar em superfícies onde se manipulem, preparem ou 
se consomem alimentos. 

• Desinfeção de superfícies: Diluir uma parte de produto em 3 partes de água e 

aplicar com a ajuda de um pano húmido. Deixar atuar 5 minutos para bactérias e 15 

minutos para fungos. 

• Desinfeção de soalhos: Diluir 1 tampa (30ml) em 5L de água, lavar como de 
costume e deixar secar sem enxaguar. 

• Manter o produto no seu recipiente original e não o reutilizar. Não misturar com 

outros produtos químicos. Incompatível com matéria orgânica, detergentes 
aniónicos, derivados amoniacais e hipoclorito. Incompatível com crómio, chumbo, 

alumínio, estanho, zinco e suas ligas (bronze, latão, cobre, …). 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. 



 
 

 

5. FORNECIMENTO: 
 

• Frasco PET de 1L com tampa PET. 
 

 
 

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

 


