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BAKNITE 
CONCENTRADO DESENGORDURANTE, REMOVEDOR DE TÁRTAROS,  

DESINFECTANTE, BACTERICIDA E FUNGICIDA EM SIMULTÂNE O 

 
CARACTERÍSTICAS: 
� Concentrado com funções duplas em simultâneo: DESENGORDURANTE E DESINFECTANTE: 
�De carácter alcalino: limpa, desengordura, solubilisa as sujidades presentes nas superfícies. 
�Elimina as gorduras alimentares, os depósitos de proteínas, restos de alimentos etc. 
�NÃO CORROSIVO para a maioria dos metais usuais, inox, metais ferrosos, COMPATÍVEL com as superfícies pintadas laváveis, superfícies em plástico, 
têxtil, cerâmicas, porcelanas, etc. 
�DESINFECTANTE DE EFICÁCIA BACTERICIDA E FUNGICIDA, controlada de acordo com as normas europeias em vigor. 
�Funções desinfectantes eficazes mesmo na presença de sujidade. Participa na higiene indispensável das superfícies. 
�Destrói: 

- os microorganismos, 
- as bactérias e os fungos que estão na origem das fermentações mal cheirosas, 
- as bactérias de origem fecal tais como: escheriehia eo/i, streptoeoecus faeealis,  
- as salmonellas, 
- listéria, 
- légionella, 
- staphyloeoeeus aureus, 
- pseudomonas aeruginosa, 
- os bolores, leveduras tais como cândida albicans, 
- OS vírus H/V, hépatiteB 

UTILIZAÇÕES : 
�LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES E MATERIAIS PARA AS SEGUINTES ACTIVIDADES ENTRE OUTRAS: 
�Para tratamento BACTERICIDA E FUNGICIDA das superfícies, materiais de vindima, de transformação, de armazenagem, de transportes, etc: 
- Dos produtos de origem animal: matadouros, leitarias, talhos, acondicionamento de carne e peixe… 
- Dos produtos de origem vegetal: cozinhas, restaurantes, padarias, pastelarias, acondicionamento de frutos e legumes, etc. 
- Das estufas e abrigos de culturas de frutos, legumes, flores, etc. 
- Dos materiais, superfícies, locais de preparação de alimentos destinados ao ser humano e animais domésticos 
- Dos locais dos profissionais da saúde: hospitais, lares de terceira idade, creches, casas de fisioterapia, clínicas veterinárias – agricultura e engorda. 
DILUIÇÃO / MODO DE APLICAÇÃO : 
Aplicação por pulverização, imersão, escova; esfregona, etc. Utilizar diluído em água fria, morna ou quente. 
ACÇÃO PRECONIZADA -  DETERGENTE  E DESINFECÇÃO SIMU LTANEA: 
(Activar a limpeza se  necessário com uma escova ou outro). 
-No caso de estar em presença de sujidades muito importantes, diluir uma parte do produto para 20 a 40 partes de água morna ou quente. 
Desinfecção: Deixar actuar 10 minutos. Para a desinfecção com a norma EN 1276, aplicar a diluição de 2 % v/v. 
Enxaguamento: No caso de superfícies que possam estar em contacto com produtos alimentares, terminar com enxaguamento controlado com água 
potável. 
Nota : Formulação em conformidade para a limpeza e desinfecção de superfícies e objectos que possam estar em contacto com produtos alimentares, 
bebidas para o ser humano e animais. Um enxaguamento completo com água potável é o suficiente após aplicação. 
APRESENTAÇÃO : 
- Liquido 
- Límpido de carácter alcalino 
- Cor: VERDE PÁLIDO 
- Cheiro fresco agradável 
PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO : 
 

   
  Xi - irritante              IRRITANTE PARA OS OLHOS 
 

  Em caso de contacto com os olhos ou a pele, lavar imediata e abundantemente com água   durante 10 minutos. 
Se a irritação ocular persistir após 30 minutos, consultar um médico. 

. Bactericida concentrado 

. Evitar o contacto com os olhos ou a pele e a roupa 

. Conservar fora do alcance das crianças 

. Utilizar luvas, viseira e material de protecção adequado 

. Em caso de ingestão acidental, não provocar o vómito, beber grandes quantidades de água e consultar um médico. Não misturar com outros produtos tais 
como sabões ou substâncias de carácter anionico 
 
Armazenar em local temperado, longe do calor e do gelo. Evitar o contacto com os olhos e a pele Fechar a embalagem após cada utilização. Efectuar 
sempre um ensaio na superfície a tratar para determinar a compatibilidade e o tempo de contacto apropriado. 
 

 


