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DETIAL D-320-N 
     

Limpador bactericida e fungicida 

 
CARATERÍSTICAS 
DETIAL D-320-N é um biocida com propriedades de detergente, especialmente criado para a limpeza e 
desinfeção de todo o tipo de superfícies, máquinas e equipamentos na Indústria Alimentar. Mostra-se 
eficaz frente a uma ampla variedade de micro-organismos, bactérias Gram+ e Gram- e outras 
relacionadas com este tipo de indústria. 
Está em conformidade com a norma UNE-EN 13697:2002 para a avaliação da atividade bactericida e 
fungicida de desinfetantes químicos utilizados em produtos alimentícios, indústria, casa e comunidades. 
Atividade bactericida diluído em água a 10 % aos 5 minutos (Pseudonomas aeruginosa, Staphylococcus 
aureus, Enterococcus hirae, Escherichia coli e Listeria monocytogenes) e atividade fungicida diluído em 
água a 10 % aos 15 minutos (Candida albicans e Apergilus niger).  
Está em conformidade com a norma UNE-EN 1650:2008+A1:2013, para a avaliação da atividade 
fungicida dos antissépticos e desinfetantes químicos usados na área alimentar, industrial, doméstica e 
institucional, diluído em água a 5 % aos 15 minutos (Candida albicans e Apergilus niger). 
 
MODO DE UTILIZAÇÃO 
Desinfeção aérea: Nebulização do produto diluído em água. A desinfeção aérea será por pessoal 
especializado e é recomendado um prazo de segurança de 3 horas em ausência de pessoas e 
alimentos, ventilando-se adequadamente antes de entrar no recinto. 
Desinfeção de contato: Em superfícies e equipamentos aplicar o produto diluído por pulverização, 
lavagem manual com pano ou esfregona. Para a sua aplicação através de espuma pulverizar mediante 
equipamento de projeção de espuma criando uma camada que cubra toda a superfície e respeitando os 
tempos de contacto. Enxaguar com água após a aplicação do produto.  
Aplicação por pessoal profissional. 
 
Nº Inscrição Registo Pragicidas: 18-20/40-05960 HA 
 
 
PROPRIEDADES FISICAS E QUIMICAS 
Aspeto    Líquido transparente incoloro 
Odor    Inodoro 
pH (10%)                    10 
Densidade (20ºC)  990 kg/m3 
Solubilidade                           Solúvel em água fria 
 
 
APRESENTAÇÃO 
Embalagem de 5, 10 e 20 litros 
 
 
PRECAUÇOES 

Perigo 

 

Indicações de perigo: Aquatic Chronic 3: H412 - Nocivo para os organismos aquáticos 
com efeitos duradouros. Eye Dam. 1: H318 - Provoca lesões oculares graves. Skin Irrit. 2: 
H315 - Provoca irritação cutânea. 
Conselhos de prudência: P273: Evitar a libertação para o ambiente. P280: Usar luvas 
de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial. P501: Eliminar o 
conteúdo/recipiente de acordo com a normativa sobre resíduos perigosos. Antes de usar 
o produto leia atentamente o rótulo. Não ingerir. Manter fora do alcance das crianças. Em 
caso de acidente, consultar o Centro de Informação Antivenenos Tel. 808 250 143. 
Contém: 3 % Undecilo álcool etoxilado; 2 % Cloreto de didecildimetilamónio e 100 % de 
Excipientes q. s. p. 

 
INFORMAÇÃO ADICIONAL 
A informação indicada é a nosso critério correta, devido a que as condições de uso do produto ficam 
fora do nosso controlo, derivamos qualquer tipo de responsabilidade por uma incorreta utilização do 
produto. 


