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DESCRIÇÃO DO PRODUTO

ARMAZENAMENTO

O Higienizador de Pavimentos é um pro-
duto que contém como substância ativa 
o hipoclorito de sódio, sendo adequado 
e registado de acordo com a regulamen-
tação europeia BPR para utilização como 
biocida na vertente TP2 "Desinfeção de su-
perfícies".

A capacidade virucida e efi cácia frente ao 
COVID 19 foi reconhecida pelos Ministérios 
de Saúde de diversos Estados Membros da 
União Europeia.

A concentração efetiva da substância ati-
va contida no Higienizante de Pavimentos 
tornam este produto uma solução efi caz 
para o tratamento de solos de ruas e pavi-
mentos urbanos.

O Higienizador de Pavimentos deve ser ar-
mazenado em local frio, escuro e ventilado.

Deve-se evitar a exposição do produto ao 
calor, luz, contaminação por metais pesa-
dos e elementos que possam alterar o pH 
deve ser evitada.

Ficha de dados de segurança
Mais informações sobre o seu manuseamento, 
uso, segurança e meio ambiente pode ser en-
contrada na fi cha de dados de segurança Eco-
compósitos S.A.

INCOMPATIBILIDADES

MODO DE APLICAÇÃO

Incompatível com ácidos (produz liber-
tação de cloro), substâncias orgânicas, 
peróxido de hidrogênio, aminas, sais de 
amônio, sais metálicos, metais, cobre, 
níquel, ferro, etc.

É aconselhado realizar a aplicação do 
produto por pulverização intensa nas su-
perfícies a tratar de forma a assegurar o 
contato efetivo entre o produto e a carga 
virulenta no solo.

É recomendado eliminar préviamente, na 
medida do possível, o grosso da sujidade 
que possa difi cultar a penetração do pro-
duto.

Para utilização em interiores é recomen-
dado a sua diluição em água numa pro-
porção de 1 parte de produto para 1 parte 
de água. Tal é justifi cado pelas condições 
de aplicação distintas e sujidade inferior. 
A aplicação deverá ser realizada por pul-
verização ou através de aplicação com um 
pano impregnado com a solução.


