
 

  

 

CHEM-GERM 

Descrição 

CHEM-GERM é um detergente constituído por 
agentes complexantes, molhantes, 
emulsionantes e por um composto de 
quaternário responsável pela ação desinfetante 
sobre bactérias, fungos e bolores. 
 

Características 

» Líquido transparente; 
» Baixa viscosidade; 
» Inodoro. 
 

Campo de Aplicação 

Recomendado onde se pretenda uma limpeza e 
desinfeção manual de recipientes, tinas, 
bancadas e câmaras frigoríficas, e em todo o tipo 
de superfícies em contato com géneros 
alimentícios. 
 
É igualmente indicada a sua utilização em 
pavimentos e paredes em Clínicas e Hospitais, e 
na Indústria Hoteleira (hotéis, restaurantes, cafés 
e refeitórios) e indústrias em geral. 
 
 

Outras informações relevantes 

Produto notificado segundo o Regulamento dos 
Produtos Biocidas, na Direção Geral de Saúde 
(DGS), para o tipo de produto (TP): 
» TP2 - Desinfetantes e algicidas não destinados 

a aplicação direta em seres humanos. 
 

E na Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária 
(DGAV) para o tipo de produto (TP): 
» TP4 – Superfícies em contato com géneros 

alimentícios e alimentos para animais. 

O produto foi testado segundo as normas EN 
1275 e EN 1276.  
 

Utilize os biocidas com cuidado. Leia sempre o 
rótulo e a informação relativa ao produto antes 
de o utilizar. 
 
 

Modo de Emprego 

Por contacto: Desinfeção à temperatura 
ambiente. 
Recomenda-se uma diluição entre 2 e 3 %. A 
utilização de água morna (30°C-40°C) facilita a 
atuação do produto. 
Aplicar por pulverização, esfregona ou imersão e 
deixar atuar durante 5 a 10 minutos. 
Para finalizar a limpeza, deverá ser feito um bom 
enxaguamento com água potável. 
 
O nº de vezes e respetiva calendarização é muito 
variável e altamente dependente do grau de 
contaminação. 

CHEM-GERM produz espuma abundante. Não 
deve ser usado em sistemas de limpeza em 
circuito fechado. 

 

Eliminação 

O produto não deve ser eliminado para o meio 
ambiente. Os desperdícios só poderão ser 
eliminados de acordo com as regulamentações 
nacionais, regionais e de controlo ambiental 
local. 

 

 

Todos os produtos fabricados pela PETROCHEM são ensaiados no seu Laboratório de Análises, Acreditado pelo Instituto Português de Acreditação (certificado nº L0171). 
 
As recomendações sugeridas são baseadas numa longa experiência prática e laboratorial, servindo apenas como orientação.  
Dado que a aplicação dos produtos está fora do nosso controlo, a nossa responsabilidade é limitada apenas à manutenção das suas características.  
A PETROCHEM recomenda, em caso de dúvida, a realização de ensaios prévios. 
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Benefícios 

• Devido à isenção de perfume 
e corante, é passível de ser 
utilizado em áreas de 
processamento alimentar e 
saúde;  

• Efeito combinado de limpeza 
e desinfeção numa só 
operação, contribuindo para 
uma otimização do processo; 

• Elevada rentabilidade devido 
à concentração de matéria 
ativa; 

• Não ataca borrachas nem 
metais sensíveis, como 
estanho e alumínio. 
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