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A ESCOLHA
DOS ESPECIALISTAS

P375 Desinfetante Multisuperfícies
Rapid

Vedação e Colagem | Desinfetante

PRINCIPAIS VANTAGENS

✓ Pronto a aplicar;

✓ Atua em 60 segundos;

✓  Não danifica metais nem tecidos;

✓  Não ataca a pele;

✓  Elimina vírus, bactérias e fungos.

PRODUTOS ASSOCIADOS

Luvas Descartáveis

Máscaras Proteção Respiratória

Fato Descartável

Pulverizador

Produtos de Limpeza | Desinfetante Multisuperfícies Rapid

Descrição do Produto
Detergente desinfetante de aplicação direta para superfícies não porosas, com um elevado poder de limpeza, 

isento de perfume e corantes, com atividade contra vírus, bactérias e fungos.

Detergente desinfetante recomendado para limpeza e desinfeção multisuperfícies, incluindo área hospitalar 

e alimentar (TP4).

Propriedades
Devido às suas propriedades - bactericida, virucida e fungicida – elimina bactérias, vírus e fungos.

Pronto a aplicar, é uma solução eficaz e rápida, com dupla ação – limpa e desinfeta.

Uso Profissional.

Produto biodegradável – eco-friendly.

Características
• Aspeto: Líquido

• Cor: Incolor

• Aroma: Característico

• pH: 9,75-10,25 (puro)

• Densidade (g/cm3): 0,99-1,01 (20˚)

Aplicação
Todo o tipo de superfícies não porosas, incluindo bancadas de trabalho, pias, chão e sanitários na 

restauração e catering, hospitais, hotéis, escolas, infantários, lares, ginásios, escritórios, lojas e indústria 

em geral, etc.

Pode ser aplicado com recurso a pulverizador.

biodegradável
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A ESCOLHA
DOS ESPECIALISTAS

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentadas por numerosos estudos laboratoriais e validadas pela nossa longa experiência. Contudo, e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as 
técnicas de aplicação de produto, que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre testes prévios com os materiais a utilizar e com a vossa própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto, é efetuada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo o 
fornecedor ser responsabilizado por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.

Vedação e Colagem | Desinfetante

Instruções de Segurança:

Em caso de Inalação/Contacto com a pele: 

Administrar ar fresco. Solicitar cuidados médicos 

no caso de transtorno.

Em caso de irritação cutânea: Lavar a zona afetada 

com água fria abundante e sabão neutro.

Em caso de contacto com os olhos: Enxaguar os 

olhos com água em abundância à temperatura 

ambiente pelo menos durante 10 minutos. Evitar 

que o afetado esfregue ou feche os olhos. Solicitar 

cuidados médicos no caso de transtorno.

Em caso de ingestão: Enxaguar a boca e beber 

muita água.

Para mais informações, tais como identificação dos 

perigos, manuseamento e armazenagem, controlo 

da exposição/proteção individual, estabilidade e 

reatividade, consultar a Ficha de Segurança do 

produto.

Instruções de Uso:

Aplicar o produto na sua forma pura (sem diluição), 

por lavagem com pano ou equivalente, ou por 

pulverização do produto nas superfícies.

Para ação virucida basta deixar atuar 60 segundos. 

Enxaguar com água. Para ação bactericida e 

leveduricida, deixar as superfícies humedecidas 

durante 5 minutos. Enxaguar com água.

Para ação fungicida deixar o produto atuar durante 

15 minutos. Enxaguar com água.

Eliminar os resíduos do produto e embalagem 

de acordo com a legislação nacional ou local em 

vigor.

A embalagem pode ser reutilizada.

Embalagens e informação logística
O produto está disponível em embalagens de 5 litros, 

1 litro e 500ml com pulverizador.

Para informações técnicas, de 
qualidade ou segurança do produto, 
por favor contacte
Pecol, Sistemas de Fixação, SA

Raso de Paredes 3750-403 Espinhel

Águeda - Portugal

✆ +351 234 612 900

A Pecol responsabiliza-se pelo produto durante o seu período 
de validade. Caso a empresa seja responsabilizada, o montante 
nunca será superior ao afixado nas Condições de Venda da 
empresa. Em nenhum caso, a Pecol poderá ser responsabilizada 
por qualquer tipo de danos consequentes.

Garantia

Condições de armazenamento
Guardar em local seco e ventilado, longe de materiais 

combustíveis. Manter fora do alcance das crianças.

CÓDIGO DESCRIÇÃO COR CAPACIDADE QTD. EMBALAGEM

001027000751 P375 Desinfetante Multisuperfícies Rapid CLEAN+CARE 500ml PECOL Incolor 500 ml 6 Uni. 

001027000758  P375 Desinfetante Multisuperfícies Rapid CLEAN+CARE 1L PECOL Incolor 1 L 6 Uni. 

001027000754  P375 Desinfetante Multisuperfícies Rapid CLEAN+CARE 5L PECOL Incolor 5 L 1 Uni. 
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