
FLORAFRESH 
Detergente Desinfectante Perfumado 

 

O FLORAFRESH líquido de lavagem com uma 
forte acção desinfectante e cheiro floral, para 
utilização na indústria, comércio, clínicas 
hospitalares, centros desportivos e outros locais 
públicos. 

• VERSÁTIL - FLORAFRESH foi concebido 
especificamente para limpar e desinfectar casas 
de banho, urinóis, chãos, paredes, banheiras, 
polibans, áreas diversas, recipientes de lixo com 
fortes sujidades. 

• UTILIDADE - FLORAFRESH pode ser usado  
puro ou diluído consoante a superfície a limpar. 
Pode ser aplicado com pano, pulverizador 
manual, máquinas de pressão ou de discos.  

• PERFUMADO - FLORAFRESH tem uma 
fragrância floral que neutraliza os cheiros 
desagradáveis, deixando um ambiente puro e 
fresco.  

•  HIGIÉNICO - FLORAFRESH não é tóxico, é  
biodegradável e as suas propriedades 
desinfectantes reduzem quase por completo o 
risco de infecções por contacto com 
microrganismos. 

• GALARDOADO -A FLORAFRESH foi 
atribuído o Certificado de Mérito pelo  
Instituto Real Britânico de Saúde  
Pública e Higiene.  
Certificado segundo a Norma BS  
6424 Nível QAP5O.  
Passa no teste BS6471 na diluição de 1:50.  

 

• DESCRIÇÃO: Líquido transparente de cor 
azul-turquesa com cheiro a flores frescas.  

• COMPOSIÇÃO: Mistura de surfactantes não 
iónicos e composto quaternário de amónia.  
pH: puro — 8.5 a 9,5 aos 25° C  
diluição 1:50 — 8,5 a 9,0 aos 25°C 

• BIODEGRADABIL IDADE: Pode ser 
descarregado livremente nos esgotos. 

• ARMAZENAMENTO: Armazenar nas 
embalagens originais e proteger de 
temperaturas extremas.  

•  INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:  
- Diluição 1:10 - desinfectante para casas de 
banho, esgotos e contentores de lixo;  
- Diluição 1:30 - para lavatórios acrílicos e 
cerâmicos, autoclismos e torneiras;  
 - Diluição 1:50 — para mobiliário, mesas de 
trabalho e todo o tipo de superfícies.  
  
Para obter mais informações é favor contactar a 
DEB Portugal.  
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