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Solbequi ® Liquid – Produto de Limpeza e Desinfecção
Produto bactericida, algicida e fungicida, destinado a prevenir e suprimir o crescimento de todos os
microorganismos, incluindo a bactéria da Legionella, nos sistemas de Ar Condicionado (Splits, MultiSplits, Unidades compactas, Ventiloconvectores, UTA´s, Chillers, etc.), e em Unidades de
Refrigeração (Câmaras Frigorificas, Balcões, etc.). Pode também ser utilizado para desinfecção de
cabeças de chuveiro.
- Cumpre as Normas Europeias: EN 1040 e pr EN 13623 relativa
à Legionella pneumophila; EN 1276 relativa a bactérias como
Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus
aureus, Enterococcus hirae; EN 1650 relativa a fungos como
Candida Albicans, Aspergillus Niger)
- Testado por vários Institutos, nomeadamente, pelo Instituto
Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, Instituto Pasteur de Lyon
(França), Instituto Erasme (Bélgica), Laboratorio de Análisis
Echevarne (Espanha), Universidade de Badajoz.
- Este produto
desinfectantes.
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EMBALAGEM
- Solbequi ® Liquid - Desinfectante Garrafão de 5L
- Solbequi ® Liquid - Desinfectante Spray 1L
CARACTERÍSTICAS
- Preparado para uso imediato (não necessita de diluição).
- É um produto de elevada eficácia, tem uma acção imediata, uma dispersão correcta e uniforme.
- Não corrosivo e não oxidante, o que permite atingir níveis de durabilidade do equipamento muito
satisfatórios.
- Biodegradável.
APLICAÇÃO
Por pulverização para limpeza e desinfecção de filtros, baterias, serpentinas, tabuleiros de
condensados, e outros componentes dos equipamentos de Ar Condicionado e em unidades de
refrigeração.
Por imersão, para desinfecção de cabeças de chuveiro.
Instruções de Aplicação:
- Aplicação por pulverização sobre as superfícies a limpar e desinfectar
- Deixar actuar 10 minutos.
- Enxaguar/Pulverizar com água para retirar resíduos do produto e evitar odores quando ligar
aparelho
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Para rentabilizar a acção de higienização dos equipamentos, a aplicação do Solbequi ® Liquid deve
ser acompanhado com a aplicação das pastilhas Solbequi ® Tablet nos tabuleiros de condensados,
para uma prevenção contínua.
PROPRIEDADES FÍSICO E QUÍMICAS
Líquido, Azul, odor a menta.

ARMAZENAGEM
Armazenar em local seco, entre os 5 e 40º e ao abrigo da luz, nas embalagens de origem e afastado
de qualquer fonte de calor.
Para mais informações, consultar a ficha de segurança do produto.

OBSERVAÇÕES
As indicações dadas nos nossos rótulos, informações, fichas técnicas ou manuais, são resultantes de ensaios
laboratoriais, ou de aplicações no terreno, que se revelaram predominantemente significativas nas condições
normais de aplicação. Os resultados obtidos em tais condições permitiram-nos definir recomendações gerais,
que deverão ser adaptadas aos casos particulares.
A nossa responsabilidade fica expressamente circunscrita ao fornecimento de produtos cuidadosamente
controlados e à sua aplicação adequada quando sob o nosso controlo.
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