
XTRA-ALKO
 

DESINFETANTE HIDROALCÓOLICO
PRONTO PARA O USO

Em conformidade com as normas EN: 1276, 1650,

13624, 13697, 13727, 14476, 16777

Com acção bactericida, virucida e fungicida

Evapora rapidamente

Produto biocida autorizado para PT4, utilizado na desinfeção de superfícies, materiais, equipamentos que
entrem em contacto direto com géneros alimentícios ou alimentos para animais.
Desinfetante hidroalcóolico pronto para o uso, adequado para todas as superfícies laváveis (paredes,
bancadas, sanitários) e também adequados para uso no setor agroalimentar (HACCP). Também utilizável
para a higienização de tecidos/máscaras*. Fórmula desenvolvida com molécula anti-odor. Limpeza e higiene
garantidas.

COMPOSIÇÃO: Alcol etilico 76,7 g. Excipientes c.p.s. 100g.

Em conformidade com as  normas EN: 1276, 1650, 13624,13697, 13727, 14476, 16777.

PRINCÍPIO ATIVO: Álcool etílico

Fórmula

Conc. 76%

ppm 760˙000
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COMO USAR

Ação desinfetante (superfícies duras): pulverize o produto na superficie, deixar actuar durante 5 minutos
e passe com um pano até secar completamente. Enxaguamento final com água potável.

Use em PCs, telefones, monitores e POS: pulverize uma pequena quantidade de produto em um pano
e passe-o na superfície até secar completamente.

Uso em tecidos: antes de usar, verifique a compatibilidade em numa área oculta. Pulverize o produto a
uma distância de pelo menos 50 cm. Preste atenção especial à lã, seda, linho, poliamida, lycra, acrílico e
tecidos estampados.

Uso nas máscaras: pulverize o produto a uma distância de pelo menos 50 cm. Após a nebulização do
produto, deixe a máscara arejar pelo menos 30 minutos antes da reutilização.

Para mais informações contactar os técnicos da Sutter Professional.

DILUIÇÃO

Pronto para o uso.

DADOS TÉCNICOS

APARÊNCIA: Líquido claro
COR: Incolor
ODOR: Técnico
COV: 81,20%

PH Substância activa total [%] Densidade (g/ml) Pressão (bar) Viscosidade (cP) Resíduo seco total [%]

6,5 ± 0,5 77 ± 1 0.85
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PRECAUÇÕES

Líquido e vapor facilmente inflamáveis. Provoca irritação ocular grave. Manter afastado do calor, superfícies
quentes, faíscas, chamas abertas e outras fontes de ignição. Não fumar. Manter o recipiente bem fechado.
Proteger os olhos. Caso a irritação ocular persista: consulte um médico. Em caso de incêndio: para extinguir
utilizar extintor de pó químico. Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco.
Nãoingerir. Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos. Em caso de ingestão
acidental consulte o Centro de Informação Anti Venenos Tel. +351 808 250 250. Armazenamento: Precauções
para um manuseamento seguro: Evite o contacto com a pele e os olhos, a inalação de vapores e névoas.
Não utilizar recipientes vazios antes que tenham sido limpos. Antes das operações de transferência,
assegure-se de que nos recipientes não haja materiais residuais incompatíveis. Armazenar longe da luz
solar. Não armazenar em recipientes abertos ou sem rótulo. Armazenar longe de fontes de calor. Conservar
em ambientes sempre bem arejados. Armazenar a temperaturas inferiores a 20°C. Manter longe de chamas
vivas e fontes de calor. Evitar exposição directa aos raios do sol. Manter longe de chamas vivas, faíscas e
fontes decalor. Evitare a exposição directa aos raios do sol. Manter longe de comidas, bebidas e rações.
Manter fora do alcance das crianças.

PERIGO ATENÇÃO

NOTA

Não utilizar em superfícies pintadas a frio e sensíveis a solventes. Antes de usar realizar una prueba en una
parte pequeña oculta de la superficie para comprobar su compatibilidad y sempre consulte a Ficha Técnica
e a Ficha de Segurança, com o cenário de exposição, do produto. Use EPI indicados na Ficha de Segurança.
Para obter mais informações las Normas EN e as condições de eficácia, consulte o Anexo “Test and
Conditions”.
A Sutter Professional declina qualquer responsabilidade por eventuais danos causados pelo uso indevido do
produto.
Em caso de ingestão acidental consulte o Centro de Informação Anti-Venenos Tel. +351 800 250 250
(Portugal).
Reservado para uso profissional. Ficha de Segurança fornecida a pedido.

EMBALAGEM

Código Formato Quantidade Pallet

5723 ml 750 12 11x3=33

5695 L 5 4 9x4=36
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