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Solução de peróxido de hidrogénio,
concebida para limpar e desinfetar
eficazmente de uma só vez todos os
locais onde a higiene é essencial.
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Informações Técnicas
Uso

Solução pronta a usar

Substancia Ativa

Peróxido de hidrogénio
3%

Agente Tensioativo

Benefícios

Aniónica

Cor

Incolor - límpida

Aroma

Maçã verde

 Sem resíduos
 Sem corrosão
 Eficiente em bactérias,

Solubilidade em água

Solúvel

Formação de espuma

Muito leve

Validade

17 meses fechado
2 meses depois de aberto

Estabilidade

Estável de 5°C to 30°C

Densidade relativa

1

Condições de
armazenamento

Manter na embalagem original;
Deve ser fechado depois de
usado; Manter afastado da luz
solar; Evitar variações de
temperatura;

Embalagem

vírus, fungos e esporos
 Limpeza e desinfeção
rápida e numa só
passagem em salas e
superfícies
 Solução pronta a usar
 Produto ecológico e
biodegradável

Garrafas de 1L (caixas de 6
garrafas).

 Sem vestígios de NH4+,
fenol , cloro , biguamide ,
aldeído , álcool e VOC

Eficiência
Foram efetuados testes em Staphylococcus aureus,
Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Candida albicans,
Aspergillus Niger, Clostridium difícil, Norovirus, ....

Utilização
O HyPro medical pode ser aplicado em várias áreas:
- hospitais, creches, gabinetes médicos, ambulâncias, laboratórios, centros veterinários, .....

Precauções de utilização





Durante a manipulação, usar roupa de proteção adequada (luvas, óculos de proteção, ….)
Verificar a data de validade do produto
Ler a folha de segurança
Manipular o produto afastado de qualquer fonte de calor
Distribuído em Portugal por:

