
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

HYGIEN 103 PLUS 
Dertergente desinfectante hidroalcoólico 
Testado contra coronavirus humano 

 
DESCRIÇÃO 

 
HYGIEN 103 PLUS é uma solução hidroalcoólica especialmente indicada para a 
desinfeção rápida e eficaz de qualquer superficie. Cumpre a NORMA UNE-EN 13697 
exigida para o registo no ministério. Pode ser usado para desinfetar mesas de 
trabalho, escritórios, quartos, puxadores, paredes, balneários, bancos, salas de 
espera, consultórios médicos. A sua fórmula eficaz com base de alcoól faz deste 
produto o ideal para desinfetar rapidamente as superficies da indústria alimentar: 
zonas de trabalho em cozinhas e zonas de trabalho continuo como mesas de 
preparação, tábuas de corte, carros, bandejas, expositores, buffets, etc…  
Rapidez e eficacia: deixa as superficies desinfetadas, com efeito de rápida secagem 
e sem odores residuais. 
Nº de inscrição no registro:  14-20-06965 - 14-20-06965-HA 
 

O produto desinfectante HYGIEN 103 PLUS, possui actividade virucida ao Coronavirus humano 229E(ATCC VR-740), 
em condições limpas (seroalbúmina bovina 0,3g/L) com uma diluição de 50% e com um tempo de contacto de pelo 
menos 5 minutos, quando se avalia a actividade de acordo com a norma EN 14476:2014 + A2: 2019 
      
MODO DE UTILIZAÇÃO 

 
Realizar uma limpeza prévia das superfícies a tratar para eliminar restos ou sujidade que possam interferir na 
desinfeção.  
O produto pode ser aplicado por pulverização, por imersão ou com um pano limpo, a partir de uma concentração de 
25%-50% , mantendo um tempo de contacto mínimo de 5 minutos até à evaporação completa.  
A aplicação do produto na indústria alimentar terá de ser realizada na ausência de alimentos. Deverão tomar-se todas 
as medidas necessárias para que os alimentos e utensílios que sejam manuseados nos locais ou instalações tratadas 
previamente com o produto não contenham resíduos do mesmo. Para isso, é muito importante enxaguar 
corretamente com água cada peça tratada. 
 
PRECAUÇÕES 

 
O produto deve ser guardado na sua embalagem original, num local fresco e seco e afastado de fontes de calor que 
possam afetar a embalagem ou o produto. Informação completa na Ficha de Dados de Segurança. Uso Profissional. 
Em caso de acidente contactar o Centro Nacional Anti Venenos: 800 250 250. 
 
 
DADOS TÉCNICOS 

 

Aspeto Líquido incolor  

pH a 100% 8,0 + 0,5 

Densidade (g/cc) 0,925 + 0,01 

  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

VARIAVEIS LOGÍSTICAS 

 
GARRAFA DE 1L 
 

 

BIDÃO DE 5L (caja 2 x 5 L)   
 

 

  
 
 

 UNIDADE CAIXA PALETE 

PESO BRUTO (kg) 1,02 12,55 527,2 

DIMENSÕES (cm) 6,4 x 11,5 x 31 23,8 x 39 x 32 80 x 120 x 143 

CÓDIGOS EAN 8435364719480 18435364719487 - 

UDS/CAIXA CAIXAS x CAPA CAPAS x PALETE CAIXAS x PALETE 

12 10 4 40 

 UNIDADE CAIXA PALETE 

PESO BRUTO (kg) 4,8 9,88 657,32 

DIMENSÕES (cm) 14 x 19 x 29 29 x 20 x 30 80 x 120 x 134 

CÓDIGOS EAN 8435364711712 28435364711716 - 

UDS/CAIXA CAIXAS x CAPA CAPAS x PALETE CAIXAS x PALETE 

2 16 4 64 


