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Generalidades   
Higienizante desengordurante universal, de ação bactericida, 
fungicida e virucida, para a higienização e a limpeza profunda de 
todas as superfícies, instalações, equipamentos e pavimentos em 
locais públicos e privados, estruturas hospitalares, ambientes 
HACCP, meios de transporte públicos.  
 

O ALCOR desempenha uma dupla função: 
1.Higienização completa, graças a uma atividade enérgica contra 
bactérias, fungos e vírus, fruto da composição deste produto, que alia sais 
de amónio quaternário, álcoois, princípios ativos anfóteros e óleos 
essenciais. 
2.Remoção da sujidade mais difícil, inclusive da já incrustada nas 
superfícies, graças a um potente efeito desengordurante. Este higienizante 
elimina manchas de óleo e de gordura, de bebidas como, por exemplo, 
café e vinho, restos de tinta, riscos de caneta de feltro, resíduos de 
borracha, sujidade acumulada e incrustada, e resíduos provocados pela 
sujidade atmosférica. 
 

O ALCOR foi testado de acordo com as seguintes normas europeias:  
• relativamente à sua atividade bactericida 
  EN 1276 e EN 13697 
•  relativamente à sua atividade fungicida e     antileveduras 
  EN 1650 e EN 13697 
• relativamente à sua atividade virucida  
  EN 14476 
 

O ALCOR não produz espuma, deixa as superfícies limpas e sem 
resíduos, e dispensa enxaguamento. 
 
 
 

Campos de aplicação 

ALCOR 

O ALCOR está indicado para utilização em ambientes de coletividades 
e públicos, em estruturas hospitalares e de tratamento ambulatório, em 
clínicas, casas de repouso, lares, escolas, escritórios, cozinhas, ambientes 
HACCP, áreas de preparação de alimentos, indústrias alimentares, 
hotéis, centros de estética, ginásios, meios de transportes públicos.  
 
O ALCOR é usado para a higienização e a limpeza de superfícies 
laváveis, instalações, equipamentos, secretárias, móveis, bancadas de 
trabalho e de preparação de alimentos, lavatórios, lava-loiças, utensílios, 
frigoríficos, eletrodomésticos, fornos, dispensas, portas, maçanetas, 
pegas, teclados, telefones, paredes, pavimentos, etc.  
 
O ALCOR está indicado para utilização no setor alimentar, na medida 
em que elimina a sujidade gordurosa das superfícies que entram em 
contato com os alimentos. É ideal para superfícies, instalações e 
pavimentos de salas brancas para conservação e preparação de 
alimentos. 
 
O ALCOR é compatível com superfícies de PVC, plástico, aço, 
cerâmica, pedras naturais, mármore, granito, aglomerados, tijoleira. 
 
O ALCOR pode ser utilizado com segurança em todos os metais, não 
atacando elementos cromados, estanhados ou zincados, nem o 
alumínio.  
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Higienizante desengordurante de ação bactericida, 
fungicida e virucida para todas as superfícies 
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Natureza do perigo e conselhos de prudência 
O produto é IRRITANTE para os olhos. Guardar fechado à chave e fora do alcance das crianças. Em caso de contacto com os olhos, 
lavar imediatamente e abundantemente com água e consultar o médico. Em caso de ingestâo, consultar imediatamente o médico e 
mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo. Não misturar com outros produtos. 

Informações adicionais 

 

 
 
20  frascos de 750 ml. 
com 4 pulverizadores 
 
4 embalagens de 3 lt. 
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ALCOR 

Modo de utilização 
SUPERFÍCIES 

 

Acção higienizante completa: Pulverize a superfície com o produto 
e deixe-o agir durante, pelo menos, 5 minutos.  
Em seguida,passe um pano ou papel secos.  
Limpeza e higienização: Pulverize o produto sobre a superfície a 
limpar e esfregue com um pano ou com um papel até secar.  
No caso das superfícies em contacto direto com alimentos, é 
recomendável enxaguar as superfícies a seguir à limpeza com este 
produto 

PAVIMENTOS 
 

Acção higienizante completa: Pulverize o pavimento com o 
produto e deixe-o agir durante, pelo menos, 5 minutos. Em 
seguida, passe uma esfregona húmida ou uma máquina de 
lavar e secar. 
Utilização como detergente higienizante sem enxaguamento: 
Utilize o produto com uma concentração de 0,5 % (50 ml de 
produto diluídos em 10 litros de água). Aplique a solução 
assim obtida com uma esfregona ou uma máquina de lavar e 
secar. Este produto dispensa enxaguamento. 
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Use com cuidado em superfícies de borracha, linóleo e envernizadas, tendo o cuidado  
de testar previamente a resistência do material ao produto numa zona oculta da superfície. 

COMPOSIÇÃO Cloreto de Benzalcônio, solventes hidrossolúveis, princípios anfóteros, óleos essenciais de 
tomilho, tensioactivos não iónicos, perfumes 

ASPECTO FÍSICO Líquido transparente verde claro 
PERFUME citrinos 
PESO ESPECÍFICO 0,98 
pH tal qual 11 
SOLUBILIDADE NA ÁGUA Completa 
BIODEGRADABILIDADE Os tensioactivos contidos nesta preparação cumprem  

com os critérios de biodegradabilidade segundo o  
Regulamento (EC) nº 648/2004 relativo aos detergentes. 
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               Características técnicas 

EXCLUSIVAMENTE PARA USO PROFISSIONAL 
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