MULTI BIOSPECIAL
Multi-usos, bio-alcool, germicida bactericida, biodegradável, especial para lavagem e desodorização de todos as
superfícies com acção de repelência natural de insetos.

Composição:
MULTI BIOSPECIAL é uma combinação de tensioactivos, bio-álcool, desodorizantes com ação de repelência,
emulsionantes e um composto de quaternários de amónio de larga acção bactericida e germicida.
Características:
Aspecto: Líquido
Cor: Rosa claro
Aroma: Rosas frescas
pH: 7,00 - 9,00
% Matéria Activa:14,0 – 16,0
Propriedades:
MULTI BIOSPECIAL é um poderoso desinfetante, multi-usos para limpesa e desodorização com ação repelente de insetos,
actuando como bactericida e germicida, destruindo rápida e eficazmente os microrganismos das estirpes Escherichia coli,
Staphylococcus aureus, Hyperacide corynebacterien Bacillus subtils, Streptococcus faecalis, Sarcina cítrica, Dyspepsie coli,
Aerobacter aerogenes, Pseudomonas aeruginosa, etc.
MULTI BIOSPECIAL pode ser utilizado em todos os tipos de superficies, dado que não ataca metais sensíveis, materiais
sintéticos ou borrachas. Não é tóxico. É biodegradável. Os pisos tratados com MULTI BIOSPECIAL ficam com um brilho
natural e secam mais rápido devido à composição do produto com bio-álcool, desodorizando o ambiente e
simultaneamente fazendo a repelência natural de moscas, mosquitos, formigas, etc., com ação residual, deixando no ar
um forte e agradável aroma, que se mantém durante bastante tempo.
Campo de aplicação:
MULTI BIOSPECIAL recomenda-se para todos os locais em que se pretenda uma limpeza, desinfeção e desodorização
com ação repelente, em escolas, restaurantes, cafés, cervejarias, pastelarias, hotéis, lares, infantários, hospitais, em
pavimentos industriais de oficinas, escritórios, parques de campismo, casas de campo, explorações agrícolas, pecuárias,
veiculos de transporte de animais, canis, contentores de lixo, etc.
Pode ainda ser utilizado no dorso dos animais bobinos, caprinos e outros, por forma a proporcionar um maior
conforto e bem estar derivado à redução ou eliminação dos insetos.
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Modo de emprego:
MULTI BIOSPECIAL pode ser diluído em água de 0,5 até 1/100, com esfregona, pano ou pulverização, consoante o
tipo de limpeza, desinfecção, desodorização ou repelência a efectuar, deixando atuar durante alguns minutos,
enxaguando finalmente com água limpa.
Para o dorso dos animais poderá ser diluído em água a 1/100, aplicado por pulverização, sem escorrer ou pano
molhado na solução.
Armazenagem:
Sem cuidados especiais, afastado das fontes de calor, luz solar e das crianças.
Precauções:
Dado que se trata de um produto desengordurante e de largo espectro germicida, quando utilizado frequentemente e
concentrado, poderá afectar ligeiramente a pele das mãos, pelo que se recomenda o uso de luvas de protecção aquando
do seu manuseamento.
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