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DESCRIÇÃO: 
I-240-A é um produto desinfetante de uso na indústria alimentar para desinfeção de contato de superfícies e 
equipamentos e desinfeção aérea. A combinação dos seus ingredientes ativos confere ao produto uma alta 
eficácia e um elevado poder de penetração na sujidade.   
 
COMPOSIÇÃO: 
Contém (r)-p-menta-1,8-dieno. Pode provocar uma reacção alérgica. 
 
DADOS TECNICOS:  
Estado físico: Líquido Fluído 
Cor:   Verde 
Odor:  A pinho 
pH:   12.5 ± 0.5 a 100% 
Densidade: 1,04 ± 0.05 g/cc 
 
APLICAÇÕES / MODO DE EMPREGO:  
- Atividade bactericida depois de 5 minutos a uma diluição do 2,0 %. 
- Atividade bactericida em superfície não porosa, depois de 5 minutos a uma diluição do 5 %. 
- Atividade fungicida em superfície não porosa depois de 20 minutos a uma diluição do 2 %. 
Modo de emprego para desinfecção de contato por pessoal especializado: superfícies e equipamentos mediante 
pulverização com máquina a pressão ou escova, com o produto diluído em água. Modo de emprego desinfecção 
aérea: aspersión ou nebulização do produto diluído em água. A desinfecção aérea será por pessoal 
especializado e se recomenda um prazo de segurança de 3 horas em ausência de pessoas, ventilando-se 
adequadamente antes de entrar no recinto. 
Incompatível com matéria orgânica, detergentes aniónicos, derivados amoniacais e hipocloritos. Incompatível 
com cromo, chumbo, aluminio, estanho, zinco e suas ligas metálicas (bronze, latão, etc.) 
 
Estas doses são orientativas, para uma maior eficácia e rentabilidade do produto consulta o nosso departamento técnico que o aconselha  
qual é a dosagem  mais adequada em cada aplicação. 
 

PRECAUÇÕES: 
Aquatic Chronic 1: H410 - Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.  
Skin Corr. 1A: H314 - Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves  
P102 Manter fora do alcance das crianças.  
P260 Nao respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.  
P264 Lavar cuidadosamente após manuseamento.  
P273 Evitar a libertação para о ambiente.  
P280 Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial.  
P363 Lavar a roupa contaminada antes de a voltar a usar. 
P391 Recolher o produto derramado.  
P501 Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com a legislação em vigor quanto a tratamento de residuos. 
  


