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Desinfetante Industrial 5L 
Descrição do Produto

Campos de Aplicação

Solução à base de hipoclorito de sódio com 7% cloro ativo para ser utilizado como desinfetante.

Por ter propriedades oxidantes, desinfetantes e branqueadoras, é utilizado na desinfeção de superfícies 

ambientais, na desinfeção hospitalar, entre outros.  Solução pronta a aplicar na desinfeção de todo o tipo de 

superfícies ambientais, pavimentos e arruamentos industriais, passeios e ruas, segundo orientação da DGS de 

pelo menos  >5% de cloro ativo.

Vedação e Colagem | Desinfetante

Características
• Solução de Hipoclorito de Sódio com 7% de cloro activo;

• Líquido de coloração amarela;

• Oxidante;

• Solúvel em água;

• Odor : Característico

PRINCIPAIS VANTAGENS

✓ Excelente solução para desinfeção 
em diferentes superfícies;

✓ Elimina Vírus, Bactérias e Fungos;

✓ Solução Altamente Concentrada

PRODUTOS ASSOCIADOS

Luvas Descartáveis

Máscaras Protetoras

Frasco Pulverizador 500ml Preto

-
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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.
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Instruções de Segurança:

Instruções de Uso:

Restrições de Uso:

Embalagens e informação logística

Para informações técnicas, de 
qualidade ou segurança do produto, 
por favor contacte

Condições de armazenamento

Pode ser corrosivo para os metais; Provoca 

queimaduras na pele e lesões oculares graves; Não 

respirar as poeiras/fumos/gases/ névoas/vapores/

aerossóis; Usar luvas de proteção/vestuário de 

proteção/ /proteção ocular/proteção facial SE 

ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): 

retirar imediatamente toda a roupa contaminada. 

Enxaguar a pele com água [ou tomar um duche];  

SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: 

enxaguar cuidadosamente com água durante vários 

minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal 

lhe for possível. Continue a enxaguar; Absorver o 

produto derramado a fim de evitar danos materiais; 

Em contacto com ácidos liberta gases tóxicos.

O  produto está pronto aplicar em superfícies 

ambientais. Recomenda-se que a aplicação seja 

feita com uso de pulverizador para garantir a 

distribuição uniforme do produto.

Não deve ser aplicado em superfícies sensíveis ao 

hipoclorito de sódio. Em caso de duvida aconselha-

se fazer teste prévio. Ter em atenção que é corrosivo 

em metais. Não é recomendável a ambientes 

domésticos pela sua percentagem de cloro ativo.

O produto está disponível em embalagens de 5 litros.

Pecol, Sistemas de Fixação, SA

Apartado 3156 - Raso de Paredes

3754-901 — Águeda

✉ scpindustria@pecol.pt / ✆ +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

CÓDIGO DESCRIÇÃO COR CAPACIDADE QTD. EMBALAGEM

0032000000126 Desinfetante Industrial 7% Cloro Ativo 5LTS PECO Amarela 5L 1 Uni. 

Guardar em local seco e ventilado, longe de materiais 

combustíveis. Manter fora do alcance das crianças.


