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DESCRIÇÃO E PROPRIEDADES DO PRODUTO 
Produto limpador desinfetante de superfícies. Biocida do Tipo 2. UTILIZAÇÃO 
profissionais 
Produto líquido com ação bactericida que limpa, desinfeta e desodoriza as superfícies 
tratadas. Elevado poder detergente que garante a desinfeção das superfícies, pode ser 
aplicado em qualquer superfícies que não seja danificada pela água. Não aplicar a 
alimentos ou utensílios de cozinha.  
Na concentração de 80% e 50% com 30 minutos de exposição, apresenta atividade 
viricida contra Adenovírus tipo 5, quando a atividade é avaliada de acordo com a 
Norma NF EN 14476: 2013 + A2: 2019. Além disso, na concentração de 50% com 30 
minutos de exposição, apresenta atividade viricida contra Adenovírus tipo 5 e 
Norovírus murino.  

LIMPADOR 
DESINFETANTE  

 JAGUAR 

MODO DE UTILIZAÇÃO 
Leia atentamente o rótulo antes de utilizar o produto. Utilização em superfícies e equipamentos por pulverização e lavagem 
com o produto diluído em água (diluição 30%), respeitando os tempos de contacto – 5 minutos. Frequência diária.  
Devem ser tomadas todas as medidas para garantir que máquinas ou utensílios manuseados em superfícies, locais ou 
instalações previamente tratadas ou expostas ao produto não contenham resíduos de nenhum dos seus componentes. As 
partes ou superfícies tratadas ou expostas devem ser enxaguadas com água potável antes da sua utilização. Evitar o contacto 
com superfícies tratadas ou expostas. Não misturar com outros produtos químicos. Incompatível com matéria orgânica, 
detergentes aniónicos, derivados de amoníaco e hipocloritos, cromo, chumbo, alumínio, estanho, zinco e suas ligas. Deve ser 
efetuado um teste de pré-tratamento para verificar a compatibilidade do produto com os materiais. As embalagens vazias, 
resíduos de produtos, água de lavagem, recipientes e outros resíduos são considerados resíduos perigosos. Entregar os mesmos 
a um gestor autorizado. 

INDICAÇÕES DE PERIGO E CONSELHOS DE PRUDÊNCIA 
PERIGO: H410 - Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros, H314 - Provoca corroção cutânea. 
Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. Manter fora do alcance das crianças. Não respirar as 
poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis. Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/ proteção facial. Rcolher o 
produto derramado. Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com a legislação em vigor quanto a tratamento de resíduos. RECOMENDAÇÕES 
EM CASOS DE INTOXICAÇÃO OU ACIDENTE: Inalação: não classificado como perigoso por inalação, no entanto enm caso de sintomas retirar o 
afetado do local de exposição, administrar-lhe ar limpo e mantê-lo em repouso. Contacto com a pele: tirar a roupa e os sapatos 
contaminados, lavar a zona afetada com água fria abundante e sabão neutro.  Contacto com os olhos: Enxaguar os olhos com água em 
abundância à temperatura ambiente pelo menos durante 15 minutos. Caso existam, retirar as lentes de contacto. Ingestão/Aspiração: 
solicitar assistência médica imediata, não induzir o vómito. Enxuaguar a boca e a garganta. No caso de perda de consciência não administrar 
nada por via oral até supervisão de um médico. Manter o afetado emrepouso. SE FOR NECESSÁRIO ACONSELHAMENTO MÉDICO, MANTER O 
RÓTULO OU A EMBALAGEM À MÃO E CONSULTAR O CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS: 800 250 250. 

PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS APRESENTAÇÃO 
INFLAMABILIDADE Não Inflamável Caixa de 4 unidades de 5 l 

ASPECTO Líquido 

ODOR Característico COMPOSIÇÃO 
COR Verde-pardo Quaternário de amónio (cloreto de 

didecildimetilamónio) 6% p/p (NºCAS 7173-51-5), 
álcool gordo etoxilado, etoxilados 9 moles, 
propan-2-ol, excipientes. 

DENSIDADE DO CONCENTRADO 0.98-1.02 g/ml 

pH 
9±1 

 


