
As informações expressas neste folheto são baseadas nos nossos conhecimentos e experiência à data da sua publicação, sendo prestadas de boa fé. 

Dado que a utilização do produto se encontra fora do nosso controlo, a Unidete não assume qualquer responsabilidade por perdas ou danos resultantes de 

uma utilização inadequada e/ou incorrecta. Ficha de segurança disponível para utilizadores profissionais. Para outras utilizações consultar o Departamento 

Técnico da Unidete. 

APRESENTAÇÃO

Desinfectante de base alcoólica de amplo espetro, isento de perfume.

MODO DE UTILIZAÇÃO

Com propriedades  bactericidas, fungicidas e virucidas. Têm como 

principios ativos, alcool e amónios quaternários. Pode -se aplicar 

diretamente na superfície a desinfetar. Quando se utiliza outros 

desinfetantes, recomenda-se o uso periodico de Uniclean K300 para 

evitar a formação de estirpes resistentes, efetuando assim uma 

desinfeção cruzada.Pulverizar o produto directamente na superfície

a limpar e deixar secar. 

Não necessita enxaguamento

INDICAÇÕES DE PERIGO / CONSELHOS DE PRUDÊNCIA

NOTA: As informações disponibilizadas neste documento são indicativas, podendo sofrer alterações decorrentes de 

actualizações da legislação vigente. Aconselhamos a consulta da ficha de dados de segurança que é disponibilizada na 

plataforma SDSArea, na qual todas as informações estão atualizadas.

Líquido e vapor inflamáveis. Manter afastado do calor, superfícies quentes, faíscas,chamas abertas e outras fontes de ignição. 

Não fumar.

Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial. Em caso de incêndio: Para extinguir utilizar

extintor de pó ABC. Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com a legislação em vigor quanto a tratamento de resíduos.

Contém: Desinfectantes

Manter fora do alcance das crianças. Não ingerir. Em caso de acidente, consultar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV)

através do telefone 800 250 250

 Restringido a utilizações profissionais. Conservar sempre e exclusivamente no recipiente original.

DADOS TÉCNICOS 

Aspecto Físico: Transparente                                                                                   pH:  7,50 - 8,50                                                           

Densidade: 0,900 - 0,970                                                                                          Odor: Alcool

Cor: Incolor                                                                                                                   Solubilidade: Solúvel                                                                                                                   

Composição: %alcool etilico 70% (V/V) ; cloreto de benzalconeo <5%

UNICLEAN K300
DESINFETANTE DE EVAPORAÇÃO 
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