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1.1.1.1.    IIIIDENTIFICAÇÃO DA DENTIFICAÇÃO DA DENTIFICAÇÃO DA DENTIFICAÇÃO DA PPPPREPARAÇÃOREPARAÇÃOREPARAÇÃOREPARAÇÃO    

1.1. Identificação da preparação1.1. Identificação da preparação1.1. Identificação da preparação1.1. Identificação da preparação    

Nome comercial: H7 BACTERYS Desinfetante Áreas Alimentares 

1.2. Descrição1.2. Descrição1.2. Descrição1.2. Descrição    

Detergente desinfetante, não perfumado, para todo o tipo de superfícies e utensílios laváveis de 

contacto alimentar. 

2222....    CCCCOMPOSIÇOMPOSIÇOMPOSIÇOMPOSIÇÃOÃOÃOÃO////    IIIINFORNFORNFORNFORMAÇÃO MAÇÃO MAÇÃO MAÇÃO SSSSOBRE OS OBRE OS OBRE OS OBRE OS CCCCOMPONEOMPONEOMPONEOMPONENTESNTESNTESNTES    

2.1. Declaração de conteúdo de acordo com o Regulamento (CE) n.º 648/20042.1. Declaração de conteúdo de acordo com o Regulamento (CE) n.º 648/20042.1. Declaração de conteúdo de acordo com o Regulamento (CE) n.º 648/20042.1. Declaração de conteúdo de acordo com o Regulamento (CE) n.º 648/2004    

Composição da preparaçãoComposição da preparaçãoComposição da preparaçãoComposição da preparação    %%%%    

Tensioativos não iónicos < 5,0 

Tensioativos catiónicos (compostos de amónio 

quaternário) 

< 5,0 

3.3.3.3.    EEEESPECIFISPECIFISPECIFISPECIFICAÇÕESCAÇÕESCAÇÕESCAÇÕES    

CarCarCarCaracterístiacterístiacterístiacterísticascascascas    EspecificaçõesEspecificaçõesEspecificaçõesEspecificações    UniUniUniUnidadesdadesdadesdades    

Aspeto Líquido transparente laranja --- 

Odor Não perfumado --- 

Resíduo Seco 0,1 – 0,3 % 

pH (20ºC) 7,0 – 8,5 pH 

Matéria Activa Catiónica (PM=357) 0,10- 0,13 % 

Densidade (20ºC) 0,875 – 0,935 g/ml 

4.4.4.4.    AAAAPLICPLICPLICPLICAÇÕESAÇÕESAÇÕESAÇÕES    

4.1. 4.1. 4.1. 4.1. PropriedPropriedPropriedPropriedades da preparaçãoades da preparaçãoades da preparaçãoades da preparação    

Desinfetante bactericida e virucida líquido pronto a usar para superfícies não porosas, à base de 

compostos de amónio quaternários e com 70% de álcool etílico. Fórmula ensaiada pelas normas 

EN1276, EN 13697:2002 e EN 14476. É totalmente solúvel em água e composto por produtos 

tensioativos de biodegradabilidade superior a 60% após 28 dias. 

4.2. 4.2. 4.2. 4.2. AplicaçõAplicaçõAplicaçõAplicações e condições de utilizaçãoes e condições de utilizaçãoes e condições de utilizaçãoes e condições de utilização    

É adequado para a utilização na desinfeção de todo o tipo de superfícies e utensílios laváveis 

existentes nas empresas dos setores alimentar (TP4). Aplica-se puro, por pulverização, em 

quantidade suficiente para cobrir a superfície a desinfetar. Passar com um pano para melhor 

distribuir o pduto. O tempo de contacto deve ser de 5 minutos. É adequado para a utilização em 

empresas dos setores alimentar e institucional. Uso profissional ou industrial. 

5.5.5.5.    RRRRECOMENDAÇÕESECOMENDAÇÕESECOMENDAÇÕESECOMENDAÇÕES    E E E E PPPPRECAUÇÕESRECAUÇÕESRECAUÇÕESRECAUÇÕES    

5.1. Característic5.1. Característic5.1. Característic5.1. Características de segurançaas de segurançaas de segurançaas de segurança    

Classe e categoria de perigo:Classe e categoria de perigo:Classe e categoria de perigo:Classe e categoria de perigo:    Flam. Liq. 2, H225 

Pictograma:Pictograma:Pictograma:Pictograma:    

  
PalavraPalavraPalavraPalavra----Sinal:Sinal:Sinal:Sinal:    Perigo 

Advertências de Perigo:Advertências de Perigo:Advertências de Perigo:Advertências de Perigo:    H225 – Líquido e vapor facilmente inflamáveis. 
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Recomendações de Prudência:Recomendações de Prudência:Recomendações de Prudência:Recomendações de Prudência:    P210 – Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, 

chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar.  

    

5.2. Telefone de emergência5.2. Telefone de emergência5.2. Telefone de emergência5.2. Telefone de emergência    

Telefone do Centro de Informação Antivenenos: 808080800000    252525250 0 0 0 250250250250    

5.3. Prote5.3. Prote5.3. Prote5.3. Proteção ambientalção ambientalção ambientalção ambiental    

Não deitar a embalagem depois de usada para o meio ambiente. 

6.6.6.6.    CCCCARACTERÍSTICAS DE ARACTERÍSTICAS DE ARACTERÍSTICAS DE ARACTERÍSTICAS DE VVVVENDAENDAENDAENDA    

Este produto é vendido em unidades de 500 mL e 5 L rotulado de acordo com a legislação 

aplicável. 

7.7.7.7.    OOOOUTRAS UTRAS UTRAS UTRAS IIIINFORMAÇÕESNFORMAÇÕESNFORMAÇÕESNFORMAÇÕES    

A presente informação desta ficha baseia-se nos nossos melhores conhecimentos até à data de 

publicação, pelo que não pretende constituir uma garantia, uma vez que as operações com a preparação 

não estão sob o nosso controlo, não assumindo a Egiquímica, S.A. qualquer responsabilidade por perdas 

ou danos daí resultantes. Esta informação não dispensa, de forma alguma, o cumprimento das regras 

básicas para o manuseamento de preparações químicas, devendo a preparação ser armazenada e 

manipulada de acordo com os procedimentos subjacentes a uma correta higiene industrial e em 

conformidade com toda e qualquer regulamentação legal existente. 

 

Mudanças relevantes desde a últMudanças relevantes desde a últMudanças relevantes desde a últMudanças relevantes desde a últimimimima versão: a versão: a versão: a versão: Pontos 3, 4, 5 e 6    

 


