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DESCRIÇÃO:  
Biocida de Uso Veterinário (TP4) 
Solução concentrada com ação batericida e fungicida para aplicação em equipamentos nas indústrias agro-
alimentares.  
 
COMPOSIÇÃO: 
Hipoclorito de sódio 2%; excipientes q.b.p 100% (m/v) 
 
DADOS TECNICOS:  
Estado físico: Líquido fluído 
Cor:   Amarillento 
Odor:   A cloro 
pH:   13.5 ± 0.5 a 100% 
Densidade:  1.11 ± 0.05 g/cc 
 
APLICAÇÕES / MODO DE EMPREGO:  
Enxaguar previamente as superfícies e aplicar I-311-A a uma concentração de 4% com um tempo de contacto de 
5 – 20 minutos. Enxaguar abundantemente com água assegurando-se que toda a sujidade e espuma são 
completamente removidas. 
Aplicação após diluição: 
Atividade bactericida: 4%, tempo mínimo de contacto 5 minutos. 
Atividade fungicida: 4%, tempo mínimo de contacto 20 minutos. 
Obrigatório proceder ao enxaguamento entre as operações de limpeza e desinfeção, bem como ao 
enxaguamento final das superfícies antes do inicio da laboração ou contacto com alimentos em superfícies 
desinfetadas com o produto. Os alimentos ou animais vivos não deverão estar em contacto/presença durante a 
aplicação. Não deverá misturar-se com nenhum outro produto químico 
Não utilizar o produto concentrado. Não utilizar em superfícies em alumínio, madeira ou metal zincado manter 
afastado de fontes de calor e a temperatura não inferior a 0°C. Não utilizar para fins diferentes dos indicados.  
 
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. 
 
PRECAUÇOES: 
Skin Corr. 1A: H314 - Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves  
Aquatic Chronic 1: H410 - Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
P260 Nao respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.  
P273 Evitar a libertação para o 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 resíduos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
EUH031 Em contacto com ácidos liberta gases tóxicos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 
ARMAZENAMENTO: 
Manter o recipiente bem fechado. Conservar apenas no recipiente de origem. Armazenar à temperatura 
ambiente. Eliminar as embalagens apenas se vazias e fechadas. 
 
 
 


