
BIOX A 18
DETERGENTE DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

Ajuda na função de Batericida, fungicida e virucida para superficies que entram em contato com 
géneros alimenticios (PT4)
Agente de limpeza e desinfeção isento de perfume.

MODO DE UTILIZAÇÃO

Para desinfeção manual, diluir entre 3 e 8% de produto por litro de água. Aplicar num pano 
ou esponja. Deixar atuar entre 5 e 15 minutos. Enxaguar abundantemente com água potável.
Para utilização através de um sistema de formação de espuma, diluir entre 3 e 8% de 
produto por litro de água. Aplicar o produto sob a forma de espuma e deixar atuar 10 a 15 
minutos. Enxaguar abundantemente com água potável.
Composição: cloro ativo 15%(p/p), excipientes qbp 100%

INGREDIENTES
Agentes de branqueamento à base de cloro <5%; tensioactivos não iónicos <5%

INDICAÇÕES DE PERIGO / CONSELHOS DE PRUDÊNCIA
NOTA: As informações disponibilizadas neste documento são indicativas, podendo sofrer alterações decorrentes de 
actualizações da legislação vigente. Aconselhamos a consulta da ficha de dados de segurança que é disponibilizada na 
plataforma SDSArea, na qual todas as informações estão atualizadas.

Muito tóxico para os organismos aquáticos. Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. Provoca queimaduras na pele e lesões oculares 
graves. Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial. EM CASO DE INGESTÃO: Enxaguar a boca. NÃO provocar o vómito. SE 
ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): Retirar
imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água ou tomar um duche. SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar
cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível.
Continue a enxaguar. Em contacto com ácidos liberta gases tóxicos. 
Substâncias que contribuem para a classificação: Hidróxido de sódio; hipoclorito de sodio; Aminas, C12-14-alquildimetil, N-oxidos
Contém: Fosfonatos (% (p/p) < 5), Agentes de branqueamento à base de cloro (5 <= % (p/p)< 15), Tensoactivos anfotéricos (% (p/p) < 5)

Manter fora do alcance das crianças. Não ingerir. Em caso de acidente, consultar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV)
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As informações expressas neste folheto são baseadas nos nossos conhecimentos e experiência à data da sua publicação, sendo prestadas de boa fé. Dado que a utilização do 
produto se encontra fora do nosso controlo, a Funny não assume qualquer responsabilidade por perdas ou danos resultantes de uma utilização inadequada e/ou incorrecta. 
Ficha de segurança disponível para utilizadores profissionais. Para outras utilizações consultar o Departamento Técnico da Funny. 

DADOS TÉCNICOS 
Aspecto Físico: Transparente                 Ph: 12,50 -13,50                                                               
Densidade: 1,060 - 1,080                        Odor: Inodoro
Cor: Incolor                                             Solubilidade: Solúvel                              
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