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USO PROFISSIONAL

COMPOSIÇÃO

Ver ficha de segurança. Ingredientes conforme Reg. CE 648/2004.

ADVERTÊNCIAS

Ver ficha de segurança.

GESAN

Limpe a superfície e depois humedeça-a com uma solução de Gesan, adequadamente diluída de acordo com o campo
de aplicação. O produto diluído pode ser aplicado com uma esponja / pano ou por imersão. Enxaguar ou deixe secar.

5-40ml/L (0,5-4%) de acordo com o campo de aplicação e com o tipo de sujidade.

Registro do Ministério da Saúde da Itália
- PMC N° 20426 -

Aspecto: líquido transparente incoloro
Cheiro: técnico/ sabão
Densidade a 20°C: 1.022 g/cm3
pH concentrado: 9.9 approx.
pH solução 1%: 9.8 approx.
Tensão superficial solução aquosa 1%: 29nN/m
Viscosidade a 23°C: 5 mPas
Shelf life: 2 years

Sanitização de instalações: hospitais, hotéis, casas, restau-
rantes, comunidades civis e religiosas, etc. Tratamento de
quartos, balneários e instalações sanitárias, equipamentos,
móveis, etc..
Industria alimentar: conserveira, panificação e doçaria, lacti-
cínios, matadouros, vinícola, etc.
Industria zootécnica: higienização de ambientes e equipa-
mentos (gaiolas, alimentadores, bebedouros).
Meios de transporte: ambulâncias, comboios, autocarros,
aviões, camiões frigoríficos, autocarros, etc.
Adequado ao HACCP

SECTORES DE EMPREGO

CARACTERÍSTICAS E CAMPOS DE EMPREGO
GESAN é um biocida desinfetante para pavimentos, superfícies
laváveis, cerâmicas azulejos, etc. É eficaz mesmo em alta diluição
contra uma grande variedade de microrganismos. Contém um
ingrediente activo inovador (triamina), caracterizado por uma alta
actividade bactericida, fungicida e viricida. Tem um amplo espectro
de ação contra micobactérias responsáveis por Tuberculose (M.
Avium, M. Terrae), bactérias gram-negativas (E. Coli, P. Aeruginosa),
bactérias gram-positivas (S. Aureus, E. Hirae, L. Monocytogenes),
fungos e leveduras (C. Albicans) e vírus encapsulados (A.H1N1,
Vaccinia, HVC). Eficaz a baixas temperaturas. Excelente desempenho
de limpeza. Livre de: VOC, aldeídos, cloro e sais quaternários de
amónio. Recomendado para uso em hospitais, restaurantes,
instalações de processamento de alimentos, escolas, escritórios,
academias, etc.

5kg Cód.: GBCD5 

4 uds/caixa 12 uds/caixa
Cód.: GBCD11L

EMBALAGEM

DADOS TÉCNICOS

MODO DE USAR

DILUIÇÕES

DESINFETANTE BATERICIDA CONCENTRADO PARA PAVIMENTOS E SUPERFÍCIES LAVÁVEIS


