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DESINFECTANTE, BACTERICIDA E FUNGICIDA PARA 
SUPERFÍCIES 
CELLBAC S – P122 

 

APRESENTAÇÃO 

O CELLBAC S é um produto aquoso, neutro, incolor e com um agradável aroma a pinho. 

 

COMPOSIÇÃO 

O CELLBAC S é um desinfectante neutro, formulado à base de quaternários de amónio, que lhe confere uma fortíssima acção 

bactericida e fungicida. 

 

UTILIZAÇÃO 

O CELLBAC S evita a transmissão, através do contacto da pele com as superfícies húmidas e contaminadas, de vírus, bactérias 

e fungos. É especialmente recomendado na desinfecção de superfícies como acessos e à volta de piscinas, chapinheiros, 

jacúzis, saunas, bancos, balneários, chuveiros, instalações sanitárias, etc. 

 

MODO DE EMPREGO 

Recomenda-se a lavagem prévia das superfícies com detergente adequado e água potável, sempre que se justifique, a fim de 

rentabilizar a eficácia do produto. 

Aplicar diariamente, uma solução de CELLBAC S a 5% e deixar actuar durante 10 a 15 minutos. Em seguida, proceder ao 

enxaguamento com água potável. 

Para uma acção desinfectante duradoura, pulverizar e não enxaguar, deixando secar por evaporação. 

 

PROPRIEDADES 

- Não é corrosivo. 

- Elevado poder bactericida e fungicida. 

- Miscível com água em todas as proporções. 

- Impede a fermentação e degradação de substâncias orgânicas. 

- Actua em presença de águas duras. 

 

PRECAUÇÕES 

- Nocivo em caso de ingestão. 

- Irritante para pele e olhos. Utilizar luvas e óculos de segurança no seu manuseamento. 

- Não misturar com detergentes que contenham tensioactivos aniónicos. 

- Produto de utilização profissional. Manter fora do alcance das crianças. 

- Conservar longe dos alimentos e bebidas, bem como dos alimentos para animais. 

- Para mais informações, consultar a respectiva Ficha de Dados de Segurança. 

 

ARMAZENAGEM 

- Conservar nas embalagens originais, fechadas e armazenadas em local fresco. 

 

 

 


