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CÓDIGO DE PRODUTO
04299 - CLEANAIR LIMÃO
04301 - CLEANAIR LIMÃO

FAMÍLIA
desinfetantes
DESINFEÇÃO de condutas de

ar condicionado e UTAS,
sistemas de humidificação e dos
seus componentes, evitando a
transmissão de microrganismos
para os seres humanos.

ELIMINA totalmente as BACTÉRIAS
E VÍRUS criando um ar ambiente
fresco, limpo e acolhedor.

Em ambientes fechados IMPEDE

QUE VÍRUS OU BACTERIAS
EXISTENTES NO AR SE
TRANSITAM DE PESSOA PARA
PESSOA. ELIMINA estripes muito
perigosas para saúde pública
com a LEGIONELLA
PNEUMOPHILA, muitas vezes
existentes nas condutas de ar
condicionado, UTAS e
principalmente em sistemas de
humidificação.

ACÇÃO RÁPIDA - pulverizado no ar
esteriliza-o em MENOS DE 1 MINUTO
EFEITO PROLONGADO, pois a sua
acção pode durar um dia inteir,
em locais pouco frequentados.
PENETRA em zonas difícil acesso,
como em condutas e nos filtros.

As informações contidas neste
catálogo são baseadas na nossa
experiência, não substituem, no
entanto, ensaios preliminares que
deverão sempre ser feitos, uma vez
que as condições de aplicação dos
produtos estão fora do nosso
controlo. A CIMAI apenas se
responsabiliza pela manutenção
das características dos produtos de
acordo com a nossa especificação.
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CLEANAIR LIMÃO

Desinfetante – Germicida – Desodorizante do ar.
PROPRIEDADES:
Líquido transparente com odor
agradável, constituído por
biocidas especiais, óleos
essenciais e álcoois.

USO RECOMENDADO:
Em hospitais, lares, creches,
restaurantes, hotéis, igrejas,
casas mortuárias, escolas,
clubes, edifícios de escritórios,
lojas e qualquer outro local
onde se juntem pessoas.
Também utilizado em veículos
de transporte público, como
comboios, autocarros, táxis e
aviões. Muito utilizado na
desinfecção e desodorização
de ambulâncias. Elimina
eficazmente cheiros a fumo e a
queimado, mesmo quando
devido a incêndios.

MODO DE APLICAÇÃO:

ser frequentes, conforme as
condições do ambiente.
A CIMAI possui diversos
equipamento adequados à
aplicação do CLEANAIR LIMÃO,
tais como, pulverizadores e
doseadores temporarizados.
Contacte os nossos serviços
comerciais para lhe darmos a
conhecer as nossas soluções.

PRECAUÇÕES:
Não deve ser colocado em
contato com alimentos.
Deve ser evitado o contacto com
os olhos e em caso de contactto
deve ser lavado com água em
abundância. No caso de ingestão
contactar o Centro Antivenenos
(808 250 143).

ARMAZENAGEM:
Em locais frescos.

CLASSIFICAÇÃO:

Por pulverização. As bactérias e Consultar a Ficha de Dados de
maus cheiros ficarão eliminados, Segurança do Produto.
obtendo-se uma desinfecção
EMBALAGEM:
geral. Com este tratamento,
obtem-se uma descontaminação 4,5 kg
temporária. As aplicações devem
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