
TRODGERM A
DESINFETANTE À BASE DE ÁLCOOL

Ref.ª TR1293

1. Descrição TRODGERM A  é um produto líquido, aquoso, de baixa
viscosidade, incolor e odor característico.

2. Composição TRODGERM  A  é  um  desinfetante  com  elevado  poder
bactericida  e  fungicida  formulado  à  base  de  álcool  e
quaternários de amônio.

3. Campos de Aplicação TRODGERM  A é  especialmente  recomendado  na
desinfeção  e  limpeza  manual  de  instalações,
equipamentos  e  utensílios  da  industria  alimentar  e
hotelaria em geral, bem como hospitais e clinicas,  etc.

4. Modo de Utilização Sempre que as superfícies a desinfetar  se apresentem
demasiado sujas recomenda-se uma lavagem prévia com
detergente normal de modo a rentabilizar o produto. 
Aplicar uma solução de  TRODGERM A,  puro ou diluído
até  10  partes  de  água, com o  auxílio  de  um pano ou
esponja. Deixar actuar durante 5 min. e proceder a um
enxaguamento com água potável.

5. Características Não é corrosivo para qualquer tipo de material.
Elevado poder bactericida e bacteriostático.
Impede  a  fermentação  e  degradação  de  substâncias
orgânicas.
Atua em presença de águas duras.

6. Precauções Não adicionar TRODGERM A, a géneros alimentícios.
S  36/37/39  –  Usar  luvas  e  vestuário  de  proteção
adequados bem como proteção para os olhos/cara 
S 45 –  Em caso de acidente ou indisposição consultar
imediatamente  um  médico  (se  possível  mostrar-lhe  o
rótulo do produto)
S 61 – Evitar a sua libertação para o meio ambiente. Ter
em atenção as instruções específicas das fichas de dados
de Segurança

7. Apresentação Comercial TRODGERM A é comercializado em embalagens de 30, 
65 e 210 litros

8. Armazenagem A armazenagem deve ser efectuada sob abrigo, em local 
fresco e ventilado
S 2 – Manter fora do alcance das crianças

Os campos e modo  de utilização que se apresentam baseiam-se na nossa experiência devendo ser entendidos como orientação geral.
Dado  que  não  nos  cabe  controlar  a  aplicação  deste  produto,  responsabilizamo-nos  exclusivamente  pela  manutenção  das  suas
características.
Recomendamos sempre que possível, um ensaio preliminar para o que terão sempre ao vosso dispor o apoio técnico da TRODMAN, Lª
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