
Exemplo de aplicação do SANICLEAN

CARACTERISTICAS

Espuma activa com cheiro fresco a
frutos citrinos.
Desinfectante à base de dois tipos de
Amónios Quaternários que vão
proporcionar uma eficácia bactericida e
fungicida.

PROPRIEDADES

SANICLEAN é uma espuma activa para
limpeza, desengorduramento e
desinfecção. Não contém agentes
abrasivos nem substancias causticas.

SANICLEAN é um produto pronto a ser
utilizado, não risca as superfícies, é
polivalente e multifuncional. A
espuma activa permite limpar
qualquer tipo de superfície mesmo as
verticais. A sua acção prolongada
aumenta a penetração e solubilização
das sujidades.

SANICLEAN tem uma baixa tensão
superficial e exerce em simultâneo 5
funções: penetra, desincrusta limpa,
desinfecta e desodoriza. A sua eficácia
desinfectante foi testada segundo as
seguintes normas europeias :
• Bactericida EN 1276 testado sobre:
Pseudomonas aeruginosa (CIP 103
467), Escherichia coli (CIP 54127),
Staphylococcus aureus (CIP4.83),
Enterococcus hirae (CIP 5855)
• Bactericida NFT 72.301 testado
sobre: Listeria monocytogenes (CIP
54159) Legionella pneumophila (CIP
103854 )
• Fungicida EN 1275 testado sobre:
Candida albicans (CIP 4872)

SANICLEAN
ESPUMA ACTIVA 
BACTERICIDA E FUNGICIDA

SANICLEAN

APLICAÇÃO

Agitar bem o aerossol antes de aplicar.
SANICLEAN é um aerossol multi
posições. Aplicar uma pequena
quantidade de espuma activa,
directamente nas superfícies, deixar
actuar alguns instantes (entre 5 a 10
minutos) e de seguida limpar com um
pano ou com um pincel.

- Espuma activa de limpeza 
e desinfecção

- Eficácia Bactericida e 
Fungicida

- Baixa tensão superficial
- Multi sectores
- Multi superfícies

UTILIZAÇÃO

SANICLEAN é utilizado em vários locais,
tais como: Indústria Agro-Alimentar,
restaurantes, cozinhas, hotéis, lares,
infantários, Hospitais, clinicas, ginásios,
ambulâncias, instaladores de ar
condicionado, empresas que fazem
manutenção e prestam assistência de
aparelhos de refrigeração, etc.
SANICLEAN é especialmente eficaz na
limpeza e também na desinfecção dos
equipamentos interiores de ar
condicionado.

Desengordura e desinfecta com grande
eficácia as grelhas, difusores, filtros
interiores, palhetas e todas as
superfícies acessíveis deste tipo de
equipamentos.



SANICLEAN

Difusor de Conduta 
de 

ar climatizado

Sujidades à volta das 
grelhas 

(Gorduras, poeiras, depósitos 
carbonizados e micróbios)

Interior das grelhas 
com gorduras onde o 

pó se vai fixando
(Superfície favorável ao 

aparecimento de 
micróbios)

Pulverizar SANICLEAN e 
deixar actuar por alguns 

momentos.

Activar a limpeza com a 
ajuda 

de um pincel 
ou com um pano

Superfície 
contaminada com 
bactérias e fungos

Superfície limpa 
e desinfectada

Segundo as Normas 
EN 1276 e EN 1275

de eficácia Bactericida
e Fungicida


