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DESINFETANTE BACTERICIDA-FUNGICIDA PARA DESINFEÇÕES INTERMÉDIAS 
 
DESCRIÇÃO 
ITRAMBAC ALC é um desinfetante bactericida-fungicida de amplo espectro, à base de álcool, indicado para 
desinfeções intermédias em superfícies de contato com alimentos (mesas de trabalho, contentores, 
equipamentos, tanques, etc.). 
 
CARACTERÍSTICAS 
o Recomendado para superfícies que requerem uma descontaminação frequente para manter um nível 

correto de higiene antes de retomar o processo de produção. 
o Pode ser usado para desinfetar superfícies que são sensíveis à humidade ou onde a aplicação de 

soluções aquosas não é desejada ou permitida. 
o Indicado para limpeza e desinfeção de derramamentos produzidos em enchedoras, tapetes 

transportadores e outros equipamentos. 
o Não deixa resíduos visíveis. 

 
PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 
 

ASPETO E COR pH (1%) DENSIDADE (20°C) COMPOSIÇÃO 
Líquido transparente 
Incolor 

7,5 ± 1,0 0,92 ± 0,02 g/cm3 Álcool isopropílico 45% p/p, cloreto de 
didecildimetilamonio 0.1% p/p. 

 
MODO DE EMPREGO 
Desinfeção de superfícies: 
o ITRAMBAC ALC é usado puro*. Aplicar por pulverização direta em superfícies ou materiais limpos com 

cerca de 40 cm de distância para formar uma película uniforme. 
o Deixar atuar no mínimo durante 5 minutos para obter um efeito bactericida ou 15 minutos para obter 

um efeito bactericida-fungicida. 
o Enxaguar as superfícies tratadas (máquinas e / ou utensílios) com água potável antes de uma nova 

utilização. 
* O produto tem a mesma eficácia germicida se for aplicado diluído a 50% em água, apenas a taxa de 
evaporação será menor. 
 
 
ARMAZENAMENTO 
Armazenar entre 5 - 35°C. O produto deve ser armazenado isolado de fontes de calor e elétricas. Não fumar 
na área de armazenamento. Se possível, evitar a radiação solar direta. Manter afastado de agentes 
oxidantes e tensioativos aniónicos. 
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RECOMENDAÇÕES 
Usar antes da data de validade (2 anos a partir da data de produção). 
 
PRECAUÇÕES 
Consulte a ficha de dados de segurança para obter informações adicionais sobre este produto. 
 
INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR 
De acordo com a norma UNE-EN 13697, ITRAMBAC ALC puro aplicado a 20°C em 
superfícies sob condições limpas (com uma solução aquosa de albumina bovina 0,3% g 
/ l) tem uma atividade bactericida após 5 minutos para Escherichia coli, Staphylococcus 
aureus, Enterococcus hirae e Pseudomonas aeruginosa e atividade fungicida após 15 
minutos para Candida albicans e Aspergillus niger. 
 
Comercializado por: ROESP B-0318-S. 
 
APRESENTAÇÃO 
Garrafas de 1L em caixas de 12 unidades 
Garrafa de 5L em caixas de 4 unidades 
Jerrican de 20L 
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