
 

FLORAFREE        
Loção extra suave Bactericida sem Cheiro 

INFORMAÇÃO  TÉCNICA 

DESCRIÇÃO: Loção desinfectante sem cheiro.  
COMPOSIÇÃO: Mistura de surfactantes de qualidade cosmética de óleos vegetais e agentes tenso-activos não iónicos 
com 1RGASAN DP 300.  
CARACTERÍSTICAS: pH: 9,5 a 25 C Densidade: 1,010 a 25 C  
INFORMAÇÃO REGULAMENTAR: Todos os seus componentes estão em conformidade com as actuais Directivas 
da C.E.. A garantia de qualidade é testada pelas normas ISO 9002.  
BIODEGRADABILIDADE: Este produto é biodegradável e todos os surfactantes / estão em conformidade com as 
actuais Directivas Comunitárias.  
ARMAZENAMENTO: Armazenar nas embalagens originais seladas, protegendo-as de temperaturas extremas.  
EMBALAGENS: Disponível em embalagens de várias capacidades, em recargas seladas. Para encontrar a solução mais 
adequada às suas necessidades, é favor contactar os Serviços Técnicos da DEB Portugal. 
 Para obter o máximo de higiene e economia, utilize sempre os sistemas de dosear da DEB.  

FLORAFREE - É uma loção líquida Bactericida 
inodora, especialmente concebida para áreas 
hospitalares, Indústria Agro-alimentar, zonas de 
manuseamento e confecções de alimentos e em todos os 
campos onde seja imperativo uma boa higiene  e desinfecção: 
 
• PODEROSO: A avançada formulação FLORAFREE, que 
contém um poderoso agente desinfectante, faz com  
que seja efectivo sobre os principais agentes patogénicos 
responsáveis por  infecções e contaminações  na área Alimentar. 
 
• EFICAZ: FLORAFREE contém um bactericida da  largo espectro 
(IRGASAN DP 300), marca registada da CIBA GEIGY cujos efeitos 
anti-microbianos prevalecem activos durante longos períodos, 
mantendo a sua eficácia entre  lavagens. 
 
• INODORO: FLORAFREE é totalmente   inodoro, por  isso 
recomendado para uso na  indústria do ramo alimentar. 
 
• FORMULAÇÃO ESPECIAL: Graças à sua formulação neutra e 
equilibrada, especialmente concebida para tal, mesmo em lavagens 
frequentes FLORAFREE mantém a pele sempre bem cuidada. 
 
• QUALIDADE: FLORAFREE é um produto HIPOALERGÈNICO, 
fabricado  apartir de componentes rigorosamente seleccionados. 
Além disso é produzido em fabricas Certificadas  IS0 9002    e 
ISO 14001 
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