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PRODUTO 
 

M-Disinfect Sept –  
Multi-superfícies 

Desinfetante Anti-séptico 

 
LINHA PROFISSIONAL 

 
 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO  O Multi-superfícies Desinfetante Anti-séptico Greendet é um produto com pH 
neutro e de elevada concentração de agentes de limpeza e desinfetantes. 
Remove eficazmente todo o tipo de sujidades e elimina os microrganismos 
potencialmente perigosos. Devido à sua composição e ausência de perfume, está 
indicado para uso em sistemas de HACCP, sendo indicado para limpeza de 
chãos e paredes, equipamentos, bancadas em instituições de variadas áreas. 
 

Principais microrganismos alvo: 
Salmonella tiphosa Aerobacter aerogenes 
Staphilococus aureus Pasteurella sonnei 
Streptococus pyogenes Pseudomonas aeruginosal 
Streptococus fecalis Brucella abortus 
Niesseria catarralis Listarella monocytogenes 
Escherichia coli  
 

 
 

 

COMPOSIÇÃO  O Multi-superfícies Desinfetante Anti-sético Greendet contém entre outros 
componentes Inferior a 5% (p/p) de Agentes Desinfectantes e Tensioactivos Não-
iónicos. 
 

 
DESCRIÇÃO DA DOSAGEM  Lavagem de Utensílios e limpeza de superfícies pouco sujas: Diluir 50 ml de 

Multi-superfícies Desinfetante Anti-séptico Greendet por cada 10 litros de água. 
Limpeza de bancadas e superfícies moderadamente sujas: Diluir 100 ml de Multi-
superfícies Desinfetante Anti-séptico Greendet por cada 10 litros de água. 
Limpeza de superfícies muito sujas: Diluir 250 ml de Multi-superfícies 
Desinfetante Anti-séptico Greendet por cada 10 litros de água. 
Limpeza de manchas muito difíceis: Aplicar o produto puro sobre a superfície a 
limpar. 
 

 
MODO DE UTILIZAÇÃO  Limpeza de superfícies: Dissolver o produto num balde com água fria. Limpar a 

superfície usando uma esfregona em bom estado de conservação. Lavar as mãos 
abundantemente com água após a utilização. 
 
Para a limpeza de bancadas, equipamentos, paredes, etc: Aplicar o produto puro 
com a diluição correspondente e passar com um pano molhado as superfícies. 
Deixar actuar durante cerca de 15 minutos e passar com um pano húmido ou 
enxaguar com água. Lavar as mãos abundantemente com água após a utilização. 
 
 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E 
QUÍMICAS 

 Aspecto e cor: Líquido fluido e cor rosa. 
Perfume: Floral 
pH (a 20 ºC): Aproximadamente 7,0 
Viscosidade: Aproximadamente 1,0 cP 
 
 

APRESENTAÇÃO DO 
PRODUTO 

 Embalagens de 5 e 20 litros. 
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DADOS DO FABRICANTE  GREENDET, LDA – DETERGENTES ECOLÓGICOS 
Urbanização do Cardal lote 6 
Pedrulha 
3025 – 007 Coimbra 
 
 
Contribuinte Nº 508942195 
Telf./Fax: (+ 351) 239 952 216 
 
E-mail: geral@greendet.pt 
Sítio: www.greendet.pt 

 


