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Pastilhas de Efervescência Rápida para 

Lavagem e Desinfeção Geral 

// Desinfeta eficazmente com menor risco 

de derrames ou corrosão 

• Ação poderosa  

• Grau alimentar  

• Solução de pH quase neutro  

• Estável no armazenamento 

• Fácil de usar e misturar 

• Recomendamos para prevenção da propagação 
dos mais variados vírus, nomeadamente 
SARS_CoV2 (Covid 19). 

1. Necessidade de controlar infeções. 

 

 

 

 

2. Gastos com produtos específicos para 

superfícies e outros produtos para área 

alimentar. 

 

3.Deterioração do produto no 

armazenamento. 

 

4. Risco de fugas e derrames, manipulações 

perigosas. 

1. Acticlor é um poderoso desinfetante 

universal clorado de larga ação bactericida e 

fungincida cujo princípio activo é o 

dicloroisocianurato de sódio, dihidratado. 

 

2. Este produto é eficaz e recomendado 

também para as superfícies alimentares e até 

mesmo para desinfeção de hortofrutícolas. 

 

3. As pastilhas Acticlor armazenadas em local 

seco permanecem eficazes durante três anos. 

 

4. Acticlor em pastilhas é à prova de fugas e 

derrames, sendo de uso seguro pelo 

manipulador já que não causa espirros de 

produto. 
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• Pavimentos, Superfícies 

• Saladas, Legumes, Frutas, Vegetais 

• Hospitais, Clinicas, Veterinários 

• Escolas, Creches, Infantários, Lares 

• W.C., Tampos sanita, Urinóis, Paredes 

• Objetos de vidro, Telefones, Mesas, Cadeiras 

• Estruturas de camas, Cadeiras de rodas 

• Áreas de preparação alimentar, 

• Canis, Estábulos... 

Para uma desinfeção perfeita, recomenda se a título orientativo a dissolução de: 

-1 pastilha para as casas de banho (esgoto) 

-1 pastilha no autoclismo ou na sanita; 

- Pisos: 1 pastilha em cada ½ balde água; 

- 1 pastilha em cada 20 ou 25 litros água para a lavagem de saladas. 

Deverá ter se em atenção, que as verduras e saladas destinadas a utilizar em cru, devem ser cuidadosa e 

profundamente lavadas com água limpa, para eliminar qualquer resíduo de cloro, antes de serem utilizadas. 

Aspeto Pastilhas (5,0 gr.) 

Cor Branco 

Aroma Característico a cloro 

pH em solução 5,80 a 6,20 

Tempo de efervescência Cerca de 5 min. (25oC) 

% cloro ativo Mínimo 31% (150 a 175 ppm -1 pastilha dissolvida em 10 litros de água) 

 


