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Toalhitas Desinfetantes 

Vedação e Colagem | Desinfetante

PRINCIPAIS VANTAGENS

✓ Elimina vírus, bactérias e fungos;

✓ Mata os vírus de imediato;

✓  Tampa para preservação das 

     toalhitas;

✓  Não ataca a pele.

PRODUTOS ASSOCIADOS

Silicone

Rolo de papel

Suporte Rolo de papel

Gel desinfetante mãos

Produtos de Limpeza | Toalhitas desinfetantes

Toalhitas desinfetantes mãos 70% álcool 

Toalhitas desinfetantes de superfícies

Descrição do Produto
Toalhitas desinfetantes impregnadas em álcool (70% %V/V) para uma limpeza eficaz das superfícies, 

equipamentos electrónicos (telemóveis por exemplo), mãos, puxadores de porta, ferramenta, etc… 

Elimina Virus, Bactérias e Fungos imediatamente mantendo as superfícies e mãos limpas e desinfetadas.

Suave fragância a limão.

Descrição do Produto
Toalhitas desinfetantes impregnadas em solução de base de quaternários de amónio para uma limpeza eficaz 

das superfícies, equipamentos electrónicos (telemóveis por exemplo), puxadores de porta, ferramenta, etc… 

Elimina Virus, Bactérias e Fungos imediatamente mantendo as superfícies limpas e desinfetadas.

Suave fragância a limão.

Características técnicas
• Produto Biocida notificado como TP1 (higiene humana)

• Embalagem com tampa para preservação das toalhitas 

• Toalhita impregnada com álcool

• Fragância a limão

• Não é agressivo para as mãos;

• Contém 40 toalhitas.

Características técnicas
• Produto Biocida notificado como TP2 (desinfetante e algicidas não destinados a aplicação directa em 

seres humanos ou animais);

• Sem álcool;

• Embalagem com tampa para preservação das toalhitas; 

• Fragância a limão;

• Não é agressivo para as mãos;

• Contém 40 toalhitas.

Campos de Aplicação
Indústria em geral, estabelecimentos comerciais, unidades hoteleiras, serviços, alojamentos locais
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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.

Instruções de Uso:

Aplicação tópica. Abrir a saqueta, retirar o 

toalhete e aplicar nas mãos, esfregando.  

Não é necessário secar as mãos após aplicação.  

Descartar após utilização. Fechar devidamente a 

embalagem. 

Embalagens e informação logística
O produto está disponível em embalagens de 40 

toalhitas.

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. 

A temperatura de armazenamento situa-se entre os 

0˚C - 25˚C. Verificar a data de validade impressa no 

rotulo.

Produtos de Limpeza | Desinfetante de Mãos

CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. TAMANHO QTD. EMBALAGEM

001026000069  Toalhitas Desinfetantes mãos 70% álcool - Pecol 40un 190 x 140mm 1 unid. 

001026000070 Toalhitas Desinfetantes de Superficies - Pecol 40un 190 x 185 mm 1 unid. 


