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CÓPIA NÃO CONTROLADA 

 

 

HYGIENIC BFV DIRECT 
DESINFETANTE DE APLICAÇÃO DIRETA 

BACTERICIDA, FUNGICIDA E VIRUCIDA 

DESCRIÇÃO 

 
Desinfetante pronto para usar com aplicação em spray, contem álcool etílico a 78% (v/v) e cloreto de 
didecildimetilamónio 0,55% (v/v), recomendado para a desinfeção de superfícies não porosas em diversas 
áreas, tais como, área hospitalar, centros de saúde, áreas institucionais (TP2), e para a desinfeção de 
superfícies e utensílios na área alimentar e também outras áreas relacionadas, tais como cozinhas, 
peixarias, talhos, catering, padarias, charcutarias, restauração (TP4). 
 

PROPRIEDADES Adequado para superfícies suscetíveis de entrar em contacto com alimentos.  

ÁREAS DE APLICAÇÃO 
Cozinhas (ex. pias, bancadas e solos), na área da restauração, catering, etc. 
Área hospitalar: hospitais, centros de saúde, etc.  
Área institucional: escolas, infantários, escritórios, ginásios, lares, etc.  

MODO DE EMPREGO 

 
Para conseguir o efeito desejado nas superfícies, recomenda-se aplicar este produto desinfetante após 
uma limpeza prévia. 
 
Aplicar o produto diretamente sobre as superfícies, num pano ou equivalente com o produto, ou sem ação 
mecânica, por pulverização do produto nas superfícies.  
 
Advertência: O álcool etílico pode fazer perder a cor dos plásticos com o uso continuado. 

HIGIENE E SEGURANÇA 

Ver Ficha Dados Segurança do Produto. 
Armazenar na embalagem de origem fechada. Evitar temperaturas extremas. 
Em caso de acidente, consultar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV) através do telefone 800 250 
250. 

CARACTERÍSTICAS 

 
Estado físico a 20°C: Líquido 
Aspeto: Transparente 
Cor: Incolor 
Odor: A Álcool 
pH: [8 - 9] 
Densidade relativa a 20ºC: [0,86-0,87] g/cm3 

Teor de álcool: 78% (V/V) 
Propriedade de solubilidade: Solúvel em água 
 

COMPOSIÇÃO Álcool Etílico a 78% (V/V) e Cloreto de didecildimetilamónio 0,55% (V/V). 

EMBALAGEM 750mL 

 

USO PROFISSIONAL 
A informação deste folheto é segundo o nosso critério correto. No caso de não serem respeitadas as corretas condições de utilização dos produtos, 

não nos responsabilizamos pelas consequências da sua utilização. 
 


