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DDC-100 
DETERGENTE DESINFETANTE VIRUCIDA CONCENTRADO 

HIGIPLUS 
DESCRIÇÃO 
Detergente concentrado desenvolvido para a limpeza e desinfeção profundas de todo o tipo de pavimentos 
e superfícies laváveis. 
 
APLICAÇÕES 
o Adequado para a limpeza e desinfeção de todos os pavimentos e superfícies 

duras laváveis e resistentes à água;  
o Especialmente criado para o uso diário, em regiões de qualquer tipo de dureza 

de água. 

 
BENEFÍCIOS 
o Tecnologia de bolsa ecológica e amiga do ambiente; 
o Doseador e bolsa fechados, garantindo a segurança dos operadores; 
o Ligeiramente alcalino; 
o Baixa formação de espuma e fácil enxaguamento; 
o Não abrasivo, sendo adequado para a maioria das superfícies; 
o Fragrância cítrica, fresca e intensa; 
o Boa capacidade de remoção da maioria dos resíduos solúveis em água e resíduos oleosos; 

 
DOSAGEM 
Utilizando o sistema de diluição, preparar a solução usando uma concentração de 0,25 a 5%, conforme a 
sujidade presente. Encher diretamente do doseador para o balde ou encher a garrafa diretamente no 
doseador e enroscar firmemente o pulverizador. 
 

MODO DE UTILIZAÇÃO 
Antes de aplicar o produto: eliminar os resíduos de maior sujidade. 
o Para pulverização: aplicar o produto por pulverização, aplicando diretamente na superfície a limpar. 

Deixar atuar e esfregar se necessário. Enxaguar com água limpa e um pano húmido.  
o Para Balde: Aplicar o produto com ajuda de uma esfregona ou mopa. Enxaguar com água limpa. 
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DDC-100  
DETERGENTE DESINFETANTE VIRUCIDA CONCENTRADO 

 
INFORMAÇÃO TÉCNICA 

Aparência Líquido amarelo não viscoso 
Fragrância Cítrica e fresca 
Densidade (g/cm3) 1,03±0.01 
pH 12,0-12,5 

 
COMPOSIÇÃO 
Tensioativos não iónicos: 5-15% 
Bactericida (Didecylmethylammonium chloride) 
Perfume (Citral, Limonene, Linalool) 
 

INFORMAÇÃO MICROBIOLÓGICA  
 

Estudos microbiológicos 
Atividade microbiológica Norma Diluição Tempo de 

contacto 
 
 
 
Bactericida  

EN1276: P. aeruginosa, S. aureus, E. hirae, E. coli 0,25%  
 

5 minutos 
EN13697: P. aeruginosa, S. aureus, E. hirae, E. coli  1,5% 
EN13697: L. monocytogenes, S. typhimurim  1,0% 
EN13697: E. coli ESBL, S. aureus MRSA, E. faecium  1,0% 
EN13697: P. aeruginosa 0,75% 15 minutos 
EN13727: P. aeruginosa, S. aureus, E. hirae  1,5% 5 minutos 

  
Leveduricida  

EN1650: C. albicans  0,1% 15 minutos 
EN13697: C. albicans  1,0% 5 minutos 
EN13697: C. albicans  0,1% 15 minutos 

  
Fungicida  

EN1650: A. Brasiliensis, C. albicans  2,5%  
15 minutos  EN13697: A. Brasiliensis, C. albicans  3,0% 

EN13624: A. Brasiliensis, C. albicans  5,0% 
Virucida  EN14476: Poliovirus tipo 1, Adenovirus tipo 5,  

Murine norovirus  
5% 15 minutos  

 

 
. 
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DDC-100  

DETERGENTE DESINFETANTE VIRUCIDA CONCENTRADO 
 
 
CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO 
Produto estável em condições normais. 
Manter o produto na embalagem de origem fechada em local fresco e ao abrigo da luz solar. 
A Ficha de Dados de Segurança contém informação completa sobre manuseamento e classificação do 
produto 

 
EMBALAGEM 
 
 

3x1,5L 105 caixas 


