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LUBACIN H-DA 
 

Bactericida e virucida de rápida 
evaporação 

CARATERÍSTICAS  
Desinfetante de contato com evaporação rápida, onde é necessária uma alta qualidade higiénica, 
aplicável na esfera pública ou privada e na indústria alimentar.  
Formulado com uma mistura de álcoois e amónio quaternário, pode ser aplicado em intervalos dos 
processos de produção para evitar a contaminação cruzada. 
Propriedades microbiológicas em desinfetantes químicos e normas que cumpre: 
Norma UNE-EN13697:2015 para a avaliação da atividade bactericida dos desinfetantes químicos 
utilizados em produtos alimentícios, na indústria, na casa e em comunidades. 
Atividade bactericida aos 5 minutos (Pseudonomas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus 
hirae, Escherichia coli, Salmonella typhymorium e Listeria monocytogenes).  
Norma UNE-EN 14476:2014+A2:2019 para a atividade virucida de antissépticos e desinfetantes 
químicos utilizados na medicina. 
Atividade virucida após 2 minutos (Polivírus tipo 1, Adenovírus tipo 5 e Norovírus murino). 
 
MODO DE UTILIZAÇÃO 
Antes de usar o produto ler atentamente o rótulo.  
Use puro, após uma limpeza completa, pulverizando em superfícies e equipamentos, imersão de 
utensílios em um banho ou recirculação do produto através dos circuitos a serem desinfetados, 
deixando agir por 5 minutos para bactérias ou 2 minutos para vírus, permitindo secar ou usando um 
pano ou celulose para remover a sujidade. 
Sempre aplique na ausência de alimentos ou rações e evite limpar os fornos quentes com o produto, 
pois é inflamável.  
Após a aplicação do produto, lave as superfícies que entrarão em contato com os alimentos com água 
potável. 
Uso pelo público em geral e aplicação por pessoal profissional. 
 
Nº Inscrição Registro Praguicidas: 19-20/90-09882 e 19-20/90-09882-HA 
 
PROPRIEDADES FISICAS E QUIMICAS 
Aspeto    Líquido  
Cor    Incoloro 
Odor    A álcool 
pH                     Não relevante 
Densidade (20 ºC)  860 kg/m3 
Solubilidade                           Facilmente solúvel em água 
 
APRESENTAÇÃO 
Embalagem de 0.400, 0.750, 5 e 10 litros 
 
PRECAUÇOES 

 Atenção 

 

 

Indicações de perigo: Eye Irrit. 2: H319 - Provoca irritação ocular grave. Flam. 
Liq. 3: H226 - Líquido e vapor inflamáveis. 
Conselhos de prudência: P210: Manter afastado do calor/superfícies 
quentes/faísca/chama aberta e de qualquer outra fonte de ignição. Não fumar. 
P233: Manter o recipiente bem fechado. P264: Lave bem após o manuseio. P280: 
Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial. 
P403+P235: Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco. 
P501: Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com a normativa sobre resíduos 
perigosos. Não ingerir. Manter fora do alcance das crianças. Em caso de acidente, 
consulte o Centro de Informação Antivenenos Tel. 800250250.  
Contém: Etanol (65 %) 70 % em volume, cloreto de benzil-C12-16-
alquildimetilamónio (0,008%) e excipientes (q. s. p. 100%) 

 
INFORMAÇÃO ADICIONAL 
A informação indicada é a nosso critério correta, devido a que as condições de uso do produto ficam 
fora do nosso controlo, derivamos qualquer tipo de responsabilidade por uma incorreta utilização do 
produto. 


