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O nosso DEPARTAMENTO TÉCNICO 
atenderá sem compromisso 

qualquer dúvida ou pergunta sobre 
o produto ou a sua aplicação. 

Tel. (+34) 902.116.836 

NOTA: A garantía de Thomil, S.A., limita-se à qualidade do produto, recusando qualquer responsabilidade derivada de uma utilização inadequada. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Empresa certificada por BVQI: 
ENAC Nº 03/C-MA007/ISO 14001 
GESTÃO AMBIENTAL 

Pictogramas de uso:Pictogramas de uso:Pictogramas de uso:Pictogramas de uso:    

LSLG062EX: 12 pulveriz. de 750 ml. 
LSLG064EX: 4 bilhas de 4 lt. 
LSLG068: 1 bilha de 10 lt. 

TENSIOACTIVOS BIODEGRADÁVEIS CONFORME: 

Regulamento 648/2004/CE 

Cumpre as normas: 
UNE-EN 13697 (Bactericida e 
Fungicida de contacto) 

Descrição:  

Biocida de uso veterinário. Desinfetante líquido com acção 
bactericida e fungicida para ser aplicado em todo o tipo de 
superfícies laváveis: aço inoxidável, fórmica, vidro, etc... 

Aplicações:  

Uso para indústiras agro-alimentares TP4. Desinfecção de 
contacto: superfícies e equipamentos. Aplicação por pessoal 
profissional. 

Características Técnicas: 

*PROPIEDADES: Produto de limpeza Bactericida especialmente 
desenvolvido para a limpeza e desinfecção em profundidade de todo o 
tipo de superfícies com necessidade de uma limpeza higiénica profunda, 
(desinfecção, limpeza e desodorização). 
 *ESPECIFICAÇÕES: 
 ASPECTO:   Líquido Transparente. 
 COR:    Azul. 
 ODOR:    A pinho. 
 DENSIDADE (20º):   990 - 1010 kg/m³ 
 pH:    7 – 8 
 *COMPOSIÇÃO: Cloreto de Benzalcónio 4,56%(p/p); excipientes q.b.p 
100%. Mistura aquosa à base de compostos quaternários do amonio e 
tensioactivos. 

Modo de Utilização: 

A fin de evitar riscos a personas e  o meio ambiente siga as instruções de 
uso. Antes de usar o produto ler atentamente o rótulo. A aplicação do 
PRODUTO DE LIMPEZA BACTERICIDA THOMIL na indústria alimentar, deve ser 
realizada sem alimentos. Devem ser tomadas todas as medidas necessárias 
para que os alimentos que sejam manipulados nas lojas, instalações ou 
com os utensílios tratados previamente com este produto não contenham 
resíduos de nenhum dos seus ingredientes activos. Para isso, devem 
enxaguar-se devidamente as superfícies tratadas antes da sua utilização.  
MODO DE UTILIZAÇÃO: Manual. Não se deve misturar com outros produtos.  
DOSAGEM: Antes da sua aplicação realizar uma limpeza em profundidade. 
Depois realizar uma lavagem com o produto diluido em água nas seguintes 
proporções: Eficácia bactericida a 5% tempo de contacto 5 min; eficácia 
fungicida a 1,5% tempo de contacto 15min. Como higienizante em 
limpezas gerais diluir em água a 1:40. Em processos de manutenção diluir 
em água a 1:80. Não misturar com outros produtos químicos. Incompatível 
com sabões e tensioactivos aniónicos. 

Segurança e Manejo: 

ATENÇÃO. Contém: Cloreto de Benzalcónio (4,56%). Provoca irritação 
ocular grave. Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos 
duradouros. Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a 
embalagem ou o rótulo. Lavar mãos cuidadosamente após 
manuseamento. Usar luvas de protecção/protecção ocular. Evitar a 
libertação para o ambiente. Recolher o produto derramado. Eliminem-se 
o conteúdo e/ou seu recipiente de acordo com o regulamento sobre 
resíduos perigosos ou embalagens e resíduos de embalagens 
respetivamente. Manter fora do alcance das crianças.  USO 
PROFISSIONAL. 

DESINFETANTE BACTERICIDA 
E FUNGICIDA pH NEUTRO 

Advertências: 

Em caso de ingestão acidental, consultar o Centro Informação 
Antivenenos (CIAV). Tel. 808250143 

Conservação e Armazenagem: 

Guardar na embalagem original bem fechada mantendo-o afastado do frio e calor 
intenso. Evitar que congele. Não expor a radiação solar directa. 
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