
Produto fabricado por empresa cujo Sistema de Qualidade está Certificado pela APCER  
 1/1 

 

 

Informação Técnica 

GERMACTIVE 
Desengordurante, fungicida bactericida 

 
Características: 

Aspecto: Liquido Transparente 
Cor: Verde 

Aroma: Maçã verde 
pH (solução a 10%): 12,5 – 14,0 

% Matéria Activa: 19,2 – 21,2 
Embalagem: Plástica de 5/10/30/65 Lts 

 
GERMACTIVE é um detergente com alto poder desengordurante, para limpeza e desinfecção, com 
agradável aroma a maçã verde. 
 
Composição: 

 
GERMACTIVE é uma combinação de tensioactivos aniónicos, surfactantes, alguns sais fosfatados, 
óleos essenciais, emulsionantes, conservantes, fungicidas e estabilizantes. 
 
Propriedades: 
 
GERMACTIVE é um poderoso agente de desinfecção que actua como bacteriostático e bactericida, 
actuando ainda como desengordurante de alta eficácia e desodorizante. Destrói rápida e eficazmente 
os diversos microrganismos das estirpes Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Hyperacide 
corynebacterien, Bacillus subtils, Streptococcus faecalis, Sarcina cítrica, Dyspepsie coli, Aerobacter 
aerogenes, Pseudomonas aeruginosa, entre outros. 
 
Campo de aplicação: 
 
GERMACTIVE pode ser aplicado em todos os tipos de pisos industriais ou em todos os locais afectos 
à saúde pública, em que se pretenda uma desinfecção total aliada a um grande poder de limpeza e 
desengorduramento. GERMACTIVE deve ser utilizado em câmaras municipais, juntas de freguesia, 
infantários, hospitais, clinicas, lares de idosos, escolas, escritórios, aviários, indústrias de carnes e de 
lacticínios, restaurantes, cafés, cervejarias, pastelarias, hotéis, etc. 
 
Modo de emprego: 
 
GERMACTIVE pode ser aplicado diluído em água de 1/10 até 1/200, consoante o tipo de limpeza ou 
desinfecção que se pretenda obter. Pode ser aplicado por pulverização, com esfregona, pano de chão 
ou máquina de escovas, dado que tem controle de espuma, deixando actuar durante alguns minutos. 
Posteriormente enxaguar com água limpa. 
 
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 protecção aquando do seu manuseamento. 
Armazenagem: 
Sem cuidados especiais. 
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