
 

 

 

power desengordurantes 

Desengordurante Hidrossolúvel Biodegradável, 

Bactericida, Germicida, Inodoro 

// Descrição:  

POWER é um detergente inodoro, com alto poder desengordurante, 

para limpeza e desinfeção de pisos, paredes ou outras áreas afetas à 

saúde pública.  

// Composição:  

POWER é uma combinação de tensioactivos aniónicos, surfatantes, 

alguns sais fosfatados, emulsionantes, conservantes, agentes 

germicidas - fungicidas e estabilizantes. 

// Propriedades:  

POWER é um poderoso agente de desinfeção que atua como 

bacteriostático e bactericida, atuando ainda como desengordurante de 

alta eficácia. Destrói rápida e eficazmente os diversos micro-

organismos das estirpes Escherichia coli, Staphylococcus aureus, 

Hyperacide corynebacterien Bacillus subtils, Streptococcus faecalis, 

Sarsina cítrica, Dispepsia coli, Aerobacter aerogenes, Pseudomonas 

aeruginosa, entre outros.  

Recomendamos para prevenção da propagação dos mais variados 

vírus, nomeadamente SARS_COV2 (Covid-19). 

 

// Modo de Emprego:  

POWER pode ser aplicado diluído em água de 1/10 a 1/200, consoante 

o tipo de sujidade, ou desinfeção que se pretenda obter, com 

esfregona, pano de chão, etc. Pode ainda ser aplicado em espuma com 

a utilização de geradores de espuma, para desinfeção na vertical, 

recomendando-se nesta situação uma diluição de 1/20 a 1/40.  

// Precauções:  

Dado que se trata de um produto altamente desengordurante, pode 

retirar alguma gordura da pele das mãos, pelo que se recomenda o uso 

de luvas de proteção aquando do seu manuseamento.  

// Armazenagem:  

Não requer cuidados especiais. Manter fora do alcance das crianças. 
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Aspecto Líquido transparente 

Cor Verde 

Aroma Inodoro 

pH (solução a 10%) 12,5 – 14,0 

Matéria Ativa (%) 19,2 – 21,2 

 

Notas Importantes: 
 
Este produto está devidamente notificado 
na Direção Geral da Saúde (DGS) para 
produtos TP2 de acordo com o Decreto Lei 
nº. 121/2002, Regulamento dos produtos 
biocidas. 
 
TP2 – Desinfetantes utilizados nos 
domínios privado e da saúde publica e 
outros produtos biocidas. 
Produtos utilizados na desinfeção do ar, de 
superfícies, materiais, equipamentos e 
mobiliário, que não entrem em contacto 
direto com géneros alimentícios ou 
alimentos para animais, tanto em locais 
privados como públicos ou industriais, 
incluindo hospitais, bem como produtos 
utilizados como algicidas. 
 


