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DDD-P  
DETERGENTE CLORADO DESINFETANTE EM GEL  

GELCLOR 
DESCRIÇÃO 
Detergente desinfetante em gel, à base de hipoclorito de sódio, para a limpeza e desinfeção de todas as 
superfícies resistentes à água. 
 

APLICAÇÕES 
Limpeza e desinfeção da maioria das superfícies duras resistentes à água, 
incluindo as superfícies verticais; 
Pode ser usado na limpeza e desinfeção de pavimentos e outros tipos de superfícies, 
ou instalações de saúde. 
Especialmente indicado para limpar e desinfetar ambientes onde 
existe o risco de contaminação, como lares, clínicas, centros médicos, instituições sociais 
e centros dia; 
Indicado para a limpeza e desinfeção de zonas com elevado teor de humidade, destinadas ao público, tais 
como casas de banho com muita movimentação, balneários, vestuários, zonas de duche de ginásios, 
piscinas e instalações desportivas ou semelhantes. 

 
BENEFÍCIOS 

o Poderosa ação de limpeza e desinfeção, num só passo; 
o A presença de cloro elimina bactérias e fungos responsáveis pela criação de maus-odores; 
o A sua fórmula viscosa, em gel, permite maior tempo de contacto com as superfícies verticais; 
o Devido ao seu conteúdo em cloro apresenta excelente ação branqueadora; 
o Versátil, pode ser usado em pavimentos, paredes, louças e todo o tipo de superfícies; 
o Excelente capacidade para eliminar resíduos de gordura e manchas difíceis; 
o Grande eficácia contra um espectro alargado de microrganismos. 
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MODO DE UTILIZAÇÃO 
Antes de aplicar o produto: aconselha-se um pré–enxaguamento, de modo a remover a sujidade solta. 
o APLICAÇÃO EM PAVIMENTOS: Usando uma dosagem entre 3 a 5%, aplicar o produto com mopa ou 

esfregona. Deixar atuar 5 minutos enxaguar abundantemente com água limpa. 
o APLICAÇÃO EM OUTRAS SUPERFICIES: Usando uma dosagem entre 3 a 5%, aplicar o produto com um 

pano ou esponja. Deixar atuar 5 minutos. Esfregar se necessário. Enxaguar abundantemente com água 
limpa. 

o Pode ser aplicado puro, em pequena quantidade, para a eliminação de manchas difíceis e limpeza de 
superfícies verticais; 
 

 
Nota: Não misturar com outros produtos, em particular produtos ácidos. Não aplicar em superfícies sensíveis 
a produto alcalinos.  Em caso de dúvida, testar primeiro num local pequeno e pouco visível.  

 
INFORMAÇÃO TÉCNICA 

Aparência Líquido viscoso 
Cor Ligeiramente esverdeado 
Densidade (g/cm3) 1.06±0.01 
pH 13.0 a 14.0 

 
COMPOSIÇÃO 
Agentes de Branqueamento à base de cloro: <5% 
Tensioativos Não Iónicos: <5% 
Tensioativos Aniónicos: <5% 
Fosfonatos: <5% 
 

INFORMAÇÃO MICROBIOLOGICA  
Eficácia comprovada do produto DDD-P – GELCLOR em testes de acordo com a norma europeia EN1040 

Estudos microbiológicos 
Norma Concentração Tempo de contacto 
EN1040 – norma europeia bactericida 
Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442 
Staphylococcus aureus ATCC 6538 

 
2% 
2% 

 
15 min 
15 min 
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CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO 
Produto estável em condições normais. 
Manter na embalagem de origem fechada e ao abrigo de temperaturas extremas. 
A Ficha de Segurança contém informação completa sobre manuseamento e classificação do produto. 

 
EMBALAGEM 
   
 

3x5L 48 caixas 

24x20L 


