FICHA DE INFORMAÇÃO
GREENDET PRO – F-DISINFECT TABLETS

PRODUTO

F-Disinfect Tablets
-Pastilhas Desinfetantes

LINHA PROFISSIONAL

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

As Pastilhas de Cloro efervescentes Greendet são de rápida dissolução e devido
ao seu agente libertador de cloro, podem ser utilizadas na desinfecção de água
para consumo, para lavagem de vegetais e desinfeção de superfícies e
equipamentos.

COMPOSIÇÃO

As Pastilhas de Cloro efervescentes Greendet contêm entre outros componentes:
Trocloseno de sódio.

DESCRIÇÃO DA DOSAGEM

MODO DE UTILIZAÇÃO

Dissolver as pastilhas em água de acordo com a utilização final.
Desinfeção de água para lavar vegetais: Lavar os vegetais, frutas ou legumes
com água fria removendo as sujidades. Colocar 1 pastilha em 20L de água fria ou
meia pastillha em 10L e deixar dissolver completamente. Mergulhar os legumes
ou frutas totalmente na solução durante pelo menos 10 minutos. Lavar os
legumes ou frutas com água potável e servir de imediato.
Desinfeção de água para consumo: Dissolver 1 pastilha em 100L de água e
agitar bem de modo a assegurar a distribuição do cloro. Deixar atuar durante 10
minutos antes de beber.
Desinfeção de superfícies e equipamentos: Limpar as superfícies e
equipamentos com uma escova removendo os resíduos soltos. Lavar com uma
solução de detergente, preferencialmente quente e enxaguar com água potável.
Dissolver 1 ou 2 pastilhas em 5L de água limpa a molhar muito bem as
superfícies e equipamentos com esta solução. Deixar atuar durante pelo menos 5
minutos e enxaguar com água potável.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E
QUÍMICAS

APRESENTAÇÃO DO
PRODUTO
DADOS DO FABRICANTE

Aspeto e cor: pastilhas brancas.
Perfume: Característico.
pH (a 20 ºC): 4,0 – 6,0
Peso: 4,9 - 5,15g
Teor de cloro disponível: >32%
Dureza: 7,0 - 9,0 Kg
Tempo de dissolução (25°C): 5 minutos
Embalagens de 1 Kg.

GREENDET, LDA – DETERGENTES ECOLÓGICOS
Urbanização do Cardal lote 6
Pedrulha
3025 – 007 Coimbra
Contribuinte Nº 508942195
Telf./Fax: (+ 351) 239 952 216
E-mail: geral@greendet.pt
Sítio: www.greendet.pt

Edição:02
Data: 23/06/2017

