
CUAT NEXT
 

DETERGENTE
DESINFECTANTE BACTERICIDA,
FUNGICIDA E VIRUCIDA

Em conformidade com as normas EN: 1276, 1650,

13624, 13697, 13727, 14476, 16777

Indicado para a limpeza e desinfecção de todas

as superfícies laváveis

Sem cor nem perfume. Adequado para o uso

HACCP

Detergente desinfectante bactericida, fungicida e virucida para surperfícies que entram em contacto com
géneros alimentícios baseado em sais de amônio quaternário de quinta geração.

COMPOSIÇÃO: Cada 100 g de produto contém: Alquilldimetilbencilamonio cloreto e Cloreto de
didecildimetilamonio 3,9 g. Agentes tensioactivos, sequestrantes e água q.b.a 100 g.

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

COMO USAR

Para os pavimentos: aplicar com mop ou pano a solução CUAT NEXT. Deixar atuar durante 5 minutos e
enxagar com água.

Para outras superfícies laváveis, como mesas de trabalho, lavabos, paredes e prateleiras, câmaras frigoríficas,
etc: aplicar a solução com uma esponja ou com um pulverizador, deixar atuar durante 5 minutos e enxaguar
com água.
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DILUIÇÃO

Para a limpeza: diluir 1% em água, aplicar na superfície, deixar agire e enxaguar.

Ação desinfetante: 

diluir 3% em água quente, aplicar na superfície, deixar agir no mínimo 5 minutos para atividade
bactericida e no mínimo 15 minutos para atividade fungicida. Enxaguar.
diluir 5% em água quente, aplicar na superfície, deixar agir no mínimo 5 minutos para atividade
virucida. Enxaguar.

Ação desinfetante para área médica: 

diluir 3% em água quente, aplicar na superfície, deixar agir no mínimo 5 minutos para atividade
bactericida e no mínimo 15 minutos para atividade leveduricida. Enxaguar.
diluir 5% em água quente, aplicar na superfície, deixar agir no mínimo e 15 minutos para atividade
virucida. Enxaguar.

DADOS TÉCNICOS

APARÊNCIA: Líquido claro
COR: Incolor
ODOR: Técnico
COV: 2,49%

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

> 13,0 15 ± 1 1.026

PRECAUÇÕES

Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves. Muito tóxico para os organismos aquáticos com
efeitos duradouros. Use luvas de proteção e proteja os olhos/o rosto. EM CASO DE INGESTÃO: Enxaguar
a boca. NÃO provocar o vómito. SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): Retirar
imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água ou tomar um duche. 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. Continue a enxaguar. Contacte imediatamente um CENTRO DE
INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico. Recolher o produto derramado. Eliminar o conteúdo/
recipiente em conformidade com os regulamentos. Contém METASILICATO DE SÓDIO PENTAHIDRATADO,
Cloreto de didecildimetilamónio (DDAC C8-10), ALQUILDIMETILBENCILAMÔNIO CLORETO, ISOTRIDECANOL
ETOXILADO. Não ingerir.

ATENÇÃO PERIGO

CUAT NEXT
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NOTA

Manter fora do alcance das crianças. O produto diluído deve ser utilizado imediatamente. A opalescência da
solução diluída pode ser devido à dureza da água e não tem impacto no desempenho do produto.
Antes de usar, 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

5657 Kg 5 4 9x4=36
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