
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 Funny 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 Funny. 

APRESENTAÇÃO

Desinfetante de largo espectro neutro com ação perfumante
Para aplicar em todas as superfícies sem necessidade de enxaguar. 

MODO DE UILIZAÇÂO

Adequado para a a desinfeção geral de superfícies de todo o tipo: paredes, 
sanitários, mesas de  trabalho, móveis, caixotes de lixo, corrimões, 
maçanetas de portas, etc. 
Em ginásios é ideal para a desinfeção dos colchões e máquinas após utiliza-ção.
Pulverizar a superfície a desinfetar e deixar atuar durante 5 minutos. 
Deixar secar ou passar um pano/papel seco.
Não é necessário enxaguar. 

DADOS TÉCNICOS 
 
Aspecto Físico: Transparente                                   pH:  7,00 - 8,00                                                        
Densidade: 0,990 - 1,002                                         Odor: Floral
Cor: Azul                                                               Solubilidade: Solúvel
                                                                     

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. 

INGREDIENTES
tensoactivos catiónicos <5%; parfum

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.
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DESINFETANTE MULTISUPERFICIES PERFUMADO
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CÓDIGO DO PRODUTO
419142 - 1 L
419135 - 5 L

EMBALAGEM
12X1L / 4x5L


