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ALBILEX®-SUPER-3 

O ALBILEX®-SUPER-3 é um spray desinfetante universal sem odor e sabor com uma eficácia extraordinária - ideal 

para higienizar áreas críticas. 

 

 

Características 

• Desinfetante rápido e eficaz 

• Spray seca livre de resíduos 

• Prático e ideal para aplicações móveis 

• Sistema de recipiente reutilizável 

• Amigo do ambiente e do utilizador 

• Baseado em peróxido de hidrogénio e iões de prata estabilizados 

• Validade de 24 meses 
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Áreas de aplicação 

O ALBILEX®-SUPER-3 elimina germes patogénicos e previne a recontaminação. É usado em diferentes indústrias 

(p.ex. alimentação, bebidas, cervejarias, criação de animais, indústria química), em indústrias de abastecimento 

de água municipais e industriais, na indústria da contrução civil (condutas), hospitais, cirurgias, ambulâncias de 

emergência médica, escolas, entre outras. 

Para além disso, é aplicado em instalações sanitárias (saunas, solários, chuveiros e piscinas) e utensílios de 

cozinha (refrigeradores, contentores de comida, prateleiras, grelhas de ventilação, caixotes de lixo). Também é 

perfeito para desinfetar superfícies criticas em aviões, barcos/navios e carros durante viagens. 

 
Método de aplicação 

Pulverizar a uma distância de 30 cm da superfície a desinfetar. O líquido pulverizado seca sem deixar resíduos e 

deixa para trás uma superfície desinfetada. Evitar contacto prolongado com a pele. Não pulverizar para os olhos. 

 

Composição 

ALBILEX®-SUPER-3 contém peróxido de hidrogénio e iões de prata como substâncias ativas. 

 
Armazenamento e validade 

O ALBILEX®-SUPER-3 deverá ser ser armazenado na posição vertical a temperaturas entre 5 °C e 25 °C. Não expor 

ao calor. A data de validade - 24 meses a contar da produção - é mencionada no rótulo. 

 

Forma de entrega/acondicionamento 

O ALBILEX®-SUPER-3 é entregue em garrafas de spray de 200 mL. A unidade de empacotamento é uma 

embalagem com 15 garrafas. Também se entrega em recipientes de 5 L. 

 

 

 

 


