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CÓPIA NÃO CONTROLADA 

 

 
WAVE CITRIC 

DESINFETANTE DESODORIZANTE LIMPEZA PROFUNDA 

DESCRIÇÃO 
Detergente desinfetante concentrado perfumado para limpeza, desinfeção e desodorização de superfícies 
e pavimentos duros. Recomendado para desinfetar e desodorizar ambientes onde existe risco de 
contaminação, assim como todos os locais públicos (hospitais, escolas, escritórios, hotéis, casas de banho). 

PROPRIEDADES 

A combinação de Quaternários de Amónio, tensioativos não-iónicos e essências balsâmicas garantem um 
efeito desinfetante, de limpeza e desodorizante altamente eficaz. 
Exerce um controlo rápido e efetivo contra um amplo espectro de bactérias. 
WAVE CITRIC passa a Norma EN1276 (atividade bactericida), à diluição de 1%, em condições de sujidade 
com 5 minutos de tempo de contacto.  
WAVE CITRIC passa a Norma EN1275 (atividade fungicida), à diluição de 1%, em condições de sujidade com 
5 minutos de tempo de contacto.  

MODO DE EMPREGO 

Limpeza e desinfeção gerais superfícies e pavimentos: 
1. Usar uma solução à concentração de 2 a 4% em água; 
2. Aplicar a solução com esfregona ou esponja; 
3. Deixar atuar durante 5 minutos; 
4. Recolher a solução e deixar secar ao ar. 
Desodorizante de banheiras, lavatórios e paredes laváveis: Deitar algumas gotas de produto concentrado 
sobre a esponja e passar na superfície; 
Desinfetante e desodorizante de contentores de lixo, WC: Usar uma solução de 50% em água, aplicar e 
deixar atuar durante 5 minutos antes de enxaguar.  

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 +351 800 
250 250. 

CARACTERÍSTICAS 

Estado físico a 20ºC: Líquido  
Aspeto: Transparente 
Cor: Amarelo  
Odor: Cítrico 
pH: [7,0-8,0] 
Densidade relativa a 20ºC: 0,99 
Propriedades de solubilidade: Solúvel em água 
Substância ativa: Amónios Quaternários, de acordo com anexo V do Regulamento (UE) N.º 528/2012 do 
Parlamento Europeu e do Conselho de 22 de maio de 2012 relativo à disponibilização no mercado e à 
utilização de produtos biocidas, pertencentes ao Grupo 1 – Desinfetantes: Tipo de produto 2: 
Desinfetantes e algicidas não destinados a aplicação direta em seres humanos ou animais. 
PRODUTO BIODEGRADÁVEL 

EMBALAGEM 1L; 5L 

 

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. 
 

 

  


