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DETERGENTE DESINFETANTE 

NEUTROQUAT LAVANDA 
DESCRIÇÃO 
Detergente desinfetante concentrado e neutro, de dupla ação, para a limpeza e desinfeção profundas de 
todo o tipo de superfícies laváveis e pavimentos. 

 
APLICAÇÕES 
Limpeza e desinfeção profissional de superfícies, paredes, pavimentos, materiais, 
equipamentos e mobiliário, que não entrem em contacto direto com géneros 
alimentícios ou alimentos; 
Indicado para limpar, desinfetar e desodorizar todas as zonas públicas, privadas, institucionais 
e industriais e outras afetas a atividades profissionais. 
 

BENEFÍCIOS  
o Formulação à base de quaternários de amónio, tensioativos não iónicos e solventes permite um elevado 

desempenho de limpeza e de desinfeção num só passo; 
o Produto com baixa espuma, facilitando o enxaguamento; 
o Devido à alta concentração, torna-se uma solução de elevado rendimento; 
o Produto com pH neutro, podendo ser usado nas mais variadas superfícies, incluindo as mais sensíveis; 
o Amplo espectro bactericida; 
o Apresenta um poderoso efeito desodorizante, deixando o ambiente com um aroma fresco e perfumado 

a lavanda. 
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MODO DE UTILIZAÇÃO 
Antes da aplicação do produto remover todos os resíduos soltos e sujidade mais grosseira. 
Aplicação por pulverização:  
Preparar uma solução de produto entre 1 a 3%, conforme a sujidade. Pulverizar as superfícies, 
equipamentos e utensílios, deixar atuar durante 5 minutos. Enxaguar muito bem com água limpa e 
abundante e deixar secar ao ar. 
Aplicação geral:  
Preparar uma solução de produto entre 1 a 3%, conforme a sujidade. Aplicar a solução com esfregona, mopa 
ou pano e deixar durante 5 minutos. Enxaguar muito bem com água limpa e abundante e deixar secar ao 
ar. 
Nota: Enxaguar muito bem todas as superfícies que possam estar em contacto com alimentos e géneros 
alimentícios. Não misturar com outros produtos, nomeadamente detergentes à base de sabão ou aniónicos 
pois anulam a sua eficácia como desinfetante. 
 

INFORMAÇÃO TÉCNICA 
Aparência  Líquido roxo  
Fragrância Lavanda 
Densidade (g/cm3) 1.00±0.01 
pH 7.0–8.0 

 
COMPOSIÇÃO  
Tensioativos não iónicos: <5% 
Agente Bactericida/Desinfetante: Didecyldimethylammonium Chloride 
Perfume (Citronellol; Coumarin; Limonene; Linalool) 

 
INFORMAÇÃO MICROBIOLOGICA  
Eficácia comprovada da gama DDC – NEUTROQUAT em testes de acordo com a norma europeia EN1040 

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

 
1% 
1% 

 
5 min 
5 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 
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