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FICHA TÉCNICA DO PRODUTO  

ALBILEX® SUPER 3 é um spray desinfectante universal com uma eficácia extraordinária – ideal 

para higienizar áreas críticas.  

 

CARACTERÍSTICAS 

• Desinfectante 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 
 

 

ÁREAS DE APLICAÇÃO 

O ALBILEX®-SUPER-3 elimina germes patogénicos e previne a recontaminação. Tem múltiplas 

aplicações: indústria (química, alimentar,…); edíficios (escola, hotéis, centros comerciais, prédios, 

etc.); transportes (autocarros, aviões, carros, navios, etc.); instalações sanitárias (saunas, 

solários, chuveiros, piscinas, etc.). 

 

 

MÉTODO DE APLICAÇÃO 

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

deixar resíduos e deixa uma superfície desinfetada. Evitar contacto prolongado com a pele. Não 

pulverizar para os olhos. 

 

 

COMPOSIÇÃO 

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

• Garrafa spray de 200 mL; 

• Caixa de papelão com 15 garrafas; 

• Embalagem de 5 kg; 

• Garrafa spray de 1,5 L. 

 

 

ÂMBITO E PRECISÃO DA INFORMAÇÃO: 

As informações dadas nesta ficha técnica, rótulo ou ficha de segurança, são baseadas na nossa 

experiência e conhecimentos técnicos, obtidos através de ensaios de laboratório e bibliografias.  

A EcoIndustry reserva-se o direito de modificação da mesma sem aviso prévio.  

Qualquer uso desta informação para além do especificado não é da nossa responsabilidade se não 

for confirmado pela Empresa de forma escrita.  

Os dados sobre consumos, dosagem e rendimentos são suscetíveis a variação consoante as reais 

condições de aplicação e armazenamento. 

Não aceitamos responsabilidades acima do valor do produto adquirido. Para qualquer dúvida ou 

esclarecimento, consultar o nosso Departamento Técnico. Esta versão substitui a anterior. 

Chama-se a atenção dos utilizadores sobre os eventuais riscos, quando um produto é utilizado 

para outros fins que não aquele que se conhecem ou para qual o produto foi concebido. 

  


