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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 

 

Pictogramas de uso: 

LSLG052EX: 6 Pulverizadores 750 ml. 

LSLG053EX: 2 Bilhas de 4 l. 

Descrição: 
Desinfetante hidroalcoólico Bactericida e Virucida para a limpeza 

de todo o tipo de superfícies laváveis e para uma aplicação rápida 

com auto-secagem de evaporação rápida. Não precisa de ser 

enxaguado. Eficácia testada contra o Coronavírus. 

 

Aplicações: 
Para a limpeza de todo o tipo de superfícies laváveis. Pronto a utilizar, sem 

diluição, para aplicação no setor público e privado, na indústria alimentar 

e em restauração. 

Características Técnicas: 
*PROPRIEDADES: Produto de limpeza bactericida e virucide 

especialmente desenvolvido para a limpeza e desinfeção em 

profundidade de todo o tipo de superfícies lavavéis. 

*ESPECIFICAÇÕES: 

 ASPETO:    Liquido Transparente 

 COR:   Incoloro 

     ODOR:   A álcool 

     DENSIDADE (20ºC):   825 - 875 kg/m³ 

     pH:     6,5 - 8,5 

*COMPOSIÇÃO: Mistura aquosa à base de álcoois e tensioativos. 

Modo de Utilização:  
Sua alta eficácia bactericida e virucida foi demonstrada, pois, em 

condições limpas, está em conformidade com a Norma UNE-EN 13697 

para Antissépticos e Desinfetantes Químicos, contra Escherichia coli, 

Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Salmonella typhimorium, 

Listeria monocytogenes e Pseudomonas aeruginosa, e cumpre a Norma 

UNE-EN 14476 contra o rotavírus poliovírus, adenovírus e norovírus de murino 

e contra vírus envelopados (coronavírus, HIV, gripe A H1N1, herpesviridae, 

hepatite B, C e D, sarampo, rubéola etc.) a 20ºC e 2 min de contato, 

tornando-o também adequado para superfícies próximas aos pacientes. 
 

Utilizar puro, após uma limpeza completa ou em paragens entre 

processos, e aplicar por pulverização (a uma distância de cerca 

de 20 cm), imersão ou recirculação, deixar atuar durante alguns 

minutos (pelo menos, 2 min.), limpar qualquer sujidade ou 

contaminação restante com um pano ou papel e deixar secar. Se 

necessário, repita a operação. Não é necessário enxaguar depois. 

Aplicar sempre na ausência de alimentos ou rações. Evite limpar 

superfícies quentes com o produto, pois este é inflamável. Aplicar 

em têxteis por pulverização direta a cerca de 20 cm e deixar secar 

antes de vestir a peça ou de trabalhar. 

Segurança e Manejo: 
ATENÇÃO. Contém: Etanol (65,00%), Isopropanol (3,1%), Cloreto de 

Benzalcónio (0’008%), disolvente (csp 100%). Líquido e vapor inflamáveis. 

Provoca irritação ocular grave. Manter afastado do calor, superfícies 

quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. 

Manter o recipiente bem fechado. Armazenar em local bem ventilado. 

Conservar em ambiente fresco. 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. Continuar a 

enxaguar. Em caso de incêndio: para extinguir utilizar extintor de pó ABC. 

Eliminem-se o conteúdo e/ou seu recipiente de acordo com o 

regulamento sobre resíduos perigosos ou embalagens e resíduos de 

embalagens respetivamente. USO PROFISSIONAL. 

Cumpre as normas: 

UNE-EN 13697 (Bactericida) 

UNE-EN 14476 (Virucida) 

DESINFETANTE HIDROALCOÓLICO 

BACTERICIDA E VIRUCIDA  

DE SECAGEM RÁPIDA 

Apresentação: 

Pictogramas de sinalização: 

Empresa certificada por BVQI: 
ISO 9001 / ISO 14001 GESTÃO AMBIENTAL Advertências: Em caso de ingestão acidental, consultar o Centro 

Informação Antivenenos (CIAV). Tel. 808250143 

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

Registo DGAV: Biocida de Uso Veterinário e 
para seu uso na Indústria Agro-Alimentar. 
Nº 20-20/90-10499-HA (SP) 
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