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Vedação e Colagem | Desinfetante

PRINCIPAIS VANTAGENS

✓ Pronto a aplicar;

✓  Agradável perfume;

✓  Aplicável em equipamentos 

     eletrónicos;

✓  Elimina vírus, bactérias e fungos.

PRODUTOS ASSOCIADOS

Luvas Descartáveis

Máscaras Proteção Respiratória

Fato Descartável

Pulverizador

Produtos de Limpeza | Desinfetante Multisuperfícies Concentrado

Descrição do Produto
Spray de desinfeção e limpeza de múltiplas superfícies que elimina vírus, bactérias e fungos. Excelente 

performance na limpeza, neutralização de odores e desinfeção, graças ao seu amplo espectro de ação. Não 

escorre e liberta um perfume agradável e fresco.

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: Espuma Estável

• Cor: Branco

• Aroma: Variado (Maçã/Pêra ou Lavanda)

Aplicação
Desinfeção de multisuperfícies de madeira, plástico, metal, vidro e têxtil em casa e escritórios, em espaços 

comerciais, em hospitais e consultórios, e em ginásios e hotéis, instituições e escolas.

Pode ser aplicado em telemóveis e computadores, mas não diretamente. 

Deve-se aplicar num toalhete de papel e só depois aplicar nos dispositivos.

LAVANDA

MAÇÃ
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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:

Inalação: Trata-se de um produto não classificado 

como perigoso por inalação, no entanto, no caso de 

sintomas de intoxicação, é recomendado retirar o 

afetado do local de exposição, administrar ar limpo 

e mantê-lo em repouso. Solicitar cuidados médicos 

caso os sintomas persistam.

Em caso de contacto com a pele (ou o cabelo): tirar 

a roupa e os sapatos contaminados, limpar a pele 

ou lavar a zona afetada com água fria abundante 

e sabão neutro. Em caso de irritação cutânea: 

consultar um médico.

Em caso de contacto com os olhos: Enxaguar os 

olhos com água em abundância à temperatura 

ambiente pelo menos durante 15 minutos. Evitar 

que o afetado esfregue ou feche os olhos. No caso 

do afetado usar lentes de contacto, estas devem 

ser retiradas caso não estejam coladas aos olhos. 

Continuar a enxaguar. Em todos os casos, depois 

da lavagem, deve consultar um médico o mais 

rapidamente possível com a FDS do produto.

Em caso de ingestão: Solicitar assistência médica 

imediata, mostrando a FDS deste produto. Não 

induzir o vómito, porque a sua expulsão do 

estômago pode provocar danos no trato digestivo 

superior e trato respiratório. Enxaguar a boca e 

a garganta, porque existe a possibilidade de que 

tenham sido afetadas na ingestão. No caso de perda 

de consciência não administrar nada por via oral 

até supervisão de um médico. Manter o afetado 

em repouso. Em contacto com ácidos liberta gases 

tóxicos.

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.

Embalagens e informação logística
O produto está disponível em embalagens de 100ml, 

400ml e 600ml.

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.
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Instruções de Uso:

Agite o spray antes de usar. Pulverize uniformemente 

a uma distância de 20 cm da área a desinfetar, deixe 

atuar durante 15 minutos e de seguida passe uma 

toalha de papel ou pano seco.

Não pode ser aplicado em objetos ou materiais 

que estejam ligados à corrente elétrica. Neste caso, 

é necessário desligar da corrente elétrica e aplicar 

somente depois.

CÓDIGO DESCRIÇÃO COR CAPACIDADE QTD. EMBALAGEM

001034000003 P360 Spray Desinfetante Superfícies Maça/Pêra Branco 600ml 1 unid. 

001034000004 P360 Spray Desinfetante Superfícies Lavanda Branco 600ml 1 unid. 

001034000005 P360 Spray Desinfetante Superfícies Maça/Pêra Branco 400ml 1 unid. 

001034000006 P360 Spray Desinfetante Superfícies Maça/Pêra Branco 100ml 1 unid. 


