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LUFRAGERM+ 
Detergente desinfetante bactericida, fungicida e virucida 

 
 

Descrição e aplicação 

LUFRAGERM + é um detergente desinfetante 
adequado para ser utilizado em todas as superfícies 
laváveis nas coletividades, cozinhas e indústrias 

alimentares, áreas hospitalares, etc. 
Está autorizado para a desinfeção (bactericida, 
fungicida e vírucida) dos materiais de transporte, locais 
de armazenamento de produtos de origem vegetal 
(dose 1%) e de origem animal (dose 0,75%), e material 
na industria leiteira (dose 0,75%). 
Produto adequado para utilização em pedilúvio e 
barreiras sanitárias 
 

Produto Registado como desinfetante TP4 na Direção 
Geral de Alimentação e Veterinária 
 

Instruções de utilização 

Pode ser pulverizado diretamente sobre as superfícies, 
com central de higiene ou por imersão dos materiais. 
Enxaguar com água limpa. 
 

Propriedades físico-químicas  
 

Composição 
Quaternários de amónio, álcool, 
carbonato de sódio  

Aparência Líquido transparente 

Cor Amarelo 

Odor Inodoro 

pH (100%) <11,5 

DensidadePo 1,020 kg/L 

Solubilidade Miscível em água em todas as proporções. 
 
 

Propriedades micróbiológicos  

 

Bactericida: NF T 72 171, 0,75%, 5 min., EN 1276, 20 ° C, 
1%, 5 min., Superfície limpa.  
Viricida: EN 14476 em H3N8 e H1N1, 1%, 15min., 
Superfície Suja, de acordo com o RKI, ativo na hepatite 
B, 3%, 30min., Superfície Suja  
Fungicida: EN 1275, 20 ° C, 3%, 30 min. 
 
 
 
 
 

Ambiente 

Testado e aprovado para utilização em áreas de 
manuseamento e preparação de alimentos  
Cumpre os critérios de biodegradabilidade previstos no 
regulamento (CE) No.648/2008 relativo aos 
detergentes. 
 

Segurança e transporte 

LUFRAGERM+ é classificado como corrosivo 
e perigoso para o ambiente. Nunca misture 
com outros produtos. Leia atentamente a 
ficha de dados de segurança e siga as 
instruções de manuseamento. 
 

 
 

 
Nº ONU (ADR) :   1760 
Descrição: UN 1760 ( Líquido corrosivo, n.s.a. 
(cloreto de didecildimetilamónio) ), 8, III, (E), 
PERIGOSO PARA O AMBIENTE 
 

Armazenamento 

Armazene o LUFRAGERM + no seu acondicionamento 
original entre os 0°C e 30°C. Não expor diretamente à 
luz solar. 
Utilizar acima de 5°C. Manuseie com cuidado, guarde 
na embalagem original, longe de temperaturas 
extremas. Manter fora da luz solar direta 
Mais informações e recomendações sobre utilização 
segura e armazenamento estão disponíveis nas Fichas 
de Dados de Segurança. 
 

Acondicionamento 

Caixa  4X5Lt 
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