
PASTILHAS EFERVES

Características
Pastilhas efervescentes desinfectantes, de cor
branca, com cheiro a cloro. Muito económicas e
fáceis de usar. Não corrosivas.

Propriedades
IPOCLOR é um poderoso desinfectante contra
bactérias, micobactérias, vírus e fungos. A sua
eficácia desinfectante foi testada pelas seguintes
Normas: EN 1276, EN 1040, AFNOR NFT 72150,
AFNOR NFT 72170, AFNOR NFT 72190, AFNOR
NFT 72290 e AFNOR NFT 72301. As suas
propriedades permitem que depois de misturado
com a água fique com um pH praticamente neutrocom a água fique com um pH praticamente neutro.

Utilização
IPOCLOR utiliza-se diluído em água para desinfec-
ção em escolas, hospitais, clinicas, veterinárias,
lares de 3ª idade, escritórios, industria agro-
alimentar, restaurantes, ginásios, balneários,
piscinas, etc... NOTA: Após a desinfecção dos
vegetais frescos ou frutos sem pêlo, lavar com água
potável para consumo imediato.

Precauções
Em contacto com ácidos liberta gases tóxicos. Não
respirar o vapor. Manter fora do alcance das
crianças. Não misturar com outros produtos. Usar
unicamente em locais bem ventilados Em caso deunicamente em locais bem ventilados. Em caso de
contacto com os olhos, lavar imediatamente com
água potável em abundância e consultar um
especialista. Em caso de incêndio e/ou explosão
não respirar os fumos. Manter o recipiente ao abrigo
da humidade. Produto Químico: Leia sempre a
rotulagem antes de utilizar
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SCENTES COM ALTO PODER DESINFECTANTE

CONTÉM DICLOROISOCIANURATO DE SÓDIO 
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PASTILHAS EFERVES

Áreas de aplicação 
Nº de 

pastilhas  
IPOCLOR

Quant
de á

D i f ã d l iDesinfecção de locais 
onde houve 

derramamento de fluidos 
corporais ou onde existe 
grande foco de sujidade.

1 pastilha

10 pastilhas

0,1 
(100

1 li

Material de vidro de 
laboratórios de análises 1 pastilha 0,4 
laboratórios de análises 

clinicas, biológicas e 
veterinários. (tubos, 

frascos, etc...)

1 pastilha

5 pastilhas

(400

2 lit

Casas de banho, 
lavatórios, balneários, 

etc
1 pastilha 1 li

etc...

Desinfecção geral de 
superficies rígidas 

comuns ( pavimentos, 
mosaicos, paredes de 

azulejo, etc...)

1 pastilha

2 pastilhas

2,5 

5 lit

Áreas de preparação 
alimentar. 1 pastilha 5 lit

Panos e as cabeças das 
esfregonas. 1 pastilha 10 li

Desinfecção de frutos 
sem pêlo e vegetais

1 pastilha
½  pastilha
¼ pastilha

20 li
10 li
5 li
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¼  pastilha 5   li

SCENTES COM ALTO PODER DESINFECTANTE

tidade 
água

Partes por 
milhão de 

cloro 
disponível

Método de utilização/ 
tempo de contacto com 

solução IPOCLOR 
recomendado

Limpar as superficies com um 
d t t t d ilitro 

0 ml)

tro

10,000 ppm

detergente neutro, e depois 
lavar com a solução 

IPOCLOR para desinfectar. 
Deixar actuar 2 minutos.
Enxaguar com água o local 

desinfectado.

litro 
Fazer solução de IPOCLOR0 ml)

tros

2,500 ppm
Fazer solução de IPOCLOR

com água e deixar em 
repouso durante a noite.

tro 1,000 ppm

Limpar as superficies com um 
detergente neutro, e depois 

lavar com a solução 
IPOCLOR para desinfectarIPOCLOR para desinfectar. 
Deixar actuar 15 minutos.

litro

tros
400 ppm

Limpar as superficies com um 
detergente neutro, e depois 

lavar com a solução 
IPOCLOR para desinfectar.

Li fi i

tros 200 ppm

Limpar as superficies com um 
detergente neutro, e depois 

lavar com a solução 
IPOCLOR para desinfectar. 
Deixar actuar 3 minutos.

Enxaguar no final com água 
potável os locais 
desinfectados.

tros 100 ppm
Fazer solução de IPOCLOR

com água e deixar em 
repouso durante 30 minutos.

tros
tros
tros

50 ppm
50 ppm
50 ppm

Tempos de contacto:
10 minutos
10 minutos
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tros 50 ppm
10 minutos


