
TRODGERM DS
LIMPEZA E DESINFEÇÃO DE SUPERFÍCIES

Ref.ª TR1492

1. Descrição TRODGERM DS é um produto líquido aquoso, incolor e 
odor a laranja.

2. Composição TRODGERM DS  é uma mistura hidroalcoólica, aliada a 
um agente antisséptico à base de compostos amínicos de 
amplo  espetro  contra  bactérias  gram  negativas,  gram 
positivas, fungos, bolores e vírus.

3. Campos de Aplicação Utilizar TRODGERM DS, na desinfeção e limpeza manual 
de  qualquer  tipo  de  superfícies  em  clínicas,  hospitais, 
lares, escolas, indústria hoteleira e comércio alimentar.

4. Modo de Utilização Utilizar  TRODGERM  DS sem  qualquer  diluição  pelo 
método  de  pulverização.  Pulverizar  diretamente  a 
superfície e passar com um pano limpo, para remover as 
sujidades.
Pulverizar uma segunda vez a superfície e deixar secar.

5. Características Não contém aldeídos
Altamente  efetivo  num  largo  espetro  bacteriano, 
destacando-se:
AFNOR NF EN 1040:2006 (atividade bactericida)
  Pseudomonas aeruginosa
 Staphylococcus aureus
AFNOR NF EN 1275:2006 (atividade fungicida)
  Candida albicans
  Aspergillus niger
EN 14476:2005 + A1 (atividade virucida)
  Adenovirus Tipo 5
  Poliovirus Tipo 1

6. Precauções S 9 – Aplicar em locais ventilados
S 16 – Manter afastado de fontes de ignição
S 25 – Evitar qualquer contacto com os olhos
S 26 – Em caso de contacto com os olhos, lavar imediata 
e abundantemente com água e consultar o médico.
S  60  –  Este  produto  e  a  sua  embalagem  podem  ser 
eliminados  de  acordo  com  o  tratamento  de  resíduos 
perigosos. 

7. Apresentação Comercial TRODGERM DS é comercializado em embalagens 30, 65 
e 210 Litros.

8. Armazenagem A armazenagem deve ser efetuada sob abrigo
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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