Ficha Técnica

LUBACIN B
Bactericida concentrado perfumado
CARATERÍSTICAS
Poderoso desinfetante e bactericida de uso ambiental, com base ativa de amónios quaternários, que o
tornam eficaz no combate de uma vasta gama de germes e bactérias Gram+ y Gram-.
Uma solução a 1 % contém 1000 ppm de princípio ativo e não é corrosivo para as superfícies tratadas,
resultando indicado para a prevenção de contágios em casas de banho, paredes, solos, máquinas, etc.,
em vestiários, clubes desportivos, escolas, instalações de piscinas, parques de campismo, hotéis, etc.
assim como para a desinfeção de equipamentos e canalizações de ar condicionado.
Propriedades microbiológicas em desinfetantes químicos e normas que cumpre:
Norma UNE-EN13697:2002 para a avaliação da atividade bactericida dos desinfetantes químicos
utilizados em produtos alimentícios, na indústria, na casa e em comunidades.
Atividade bactericida diluído em água a 1,5 % aos 5 minutos (Escherichia coli, Pseudomonas
aeruginosa, Enterococcus hirae, Pseudonomas aeruginosa e Staphylococcus aureus).
MODO DE UTILIZAÇÃO
Antes de aplicar este produto dever-se-á realizar uma limpeza em profundidade.
Diluir LUBACIN-B em água a uma diluição de 1.5 % e usar por imersão de peças ou pulverizando sobre
as superfícies e equipamentos a tratar e deixar atuar durante pelo menos 5 minutos.
Uso ambiental. Desinfeção de contato superfícies e equipamentos. Aplicação por pessoal especializado.
Nº Inscrição Registo Praguicidas: 15-20-03087
PROPRIEDADES FISICAS E QUIMICAS
Aspeto
Líquido transparente
Cor
Azul
Odor
Eucalipto
pH (10 %)
8
Densidade (20 ºC)
990 kg/m3
Solubilidade
Solúvel em água
APRESENTAÇÃO
Embalagem de 5 litros
PRECAUÇOES
Indicações de perigo: Aquatic Chronic 1: H410 - Muito tóxico para os organismos
aquáticos, com efeitos duradouros. Skin Corr. 1B: H314 - Provoca queimaduras na
Perigo
pele e lesões oculares graves. EUH208 Contém Óleo de eucalipto. Pode provocar
uma reação alérgica.
Conselhos de prudência: P102: Manter fora do alcance das crianças. P260: Não
respirar os vapores e aerossóis. P280+P264+P363: Usar luvas de
proteção/vestuário
de
proteção/proteção
ocular/proteção
facial.
Lavar
cuidadosamente após manuseamento. Lavar a roupa contaminada antes de voltar a
usa-la. P273: Evitar a libertação para o ambiente. P391: Recolher o produto
derramado. P405: Armazenar em local fechado à chave. P501: Eliminar o
conteúdo/recipiente de acordo com a normativa sobre resíduos perigosos. Antes de
usar o produto, ler atentamente o rótulo. Não ingerir. Em caso de acidente, consulte
o Centro de Informação Antivenenos Telf. 800250250.
Substâncias que contribuem para a classificação: 10 % Compostos de amónio
quaternário, benzil-c12-16-. -alquildimetil, cloretos e 100 % de excipientes qsp.
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.

