
 

  PETRALIM®-DF 

Benefícios 

 Pronto a usar; 

 Efeito combinado de limpeza 
e desinfeção; 

 Não ataca borrachas e metais 
sensíveis como estanho e 
alumínio; 

 Eficaz em superfícies 
húmidas; 

 Contém álcool, apresentando 
um elevado efeito sanitizador 
das superfícies; 

 Poupa tempo e esforço 
podendo ser aplicado em 
todas as superfícies laváveis; 

 Evapora rapidamente; 

 Seguro para utilizar em 
superfícies em contacto com 
alimentos. 

 

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. As imagens são meramente ilustrativas. 
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Descrição 

Desinfetante de base alcoólica bactericida e 
fungicida constituído por agentes sequestrantes 
orgânicos e compostos quaternários. 
 

Características 

» Líquido límpido e transparente; 
» Baixa viscosidade; 
» Azul. 
 

Campo de Aplicação 

O PETRALIM®-DF pode ser utilizado em 
instalações de processamento alimentar, 
nomeadamente industria alimentar, mercados 
municipais, cozinhas e refeitórios. 
Destina-se a ser utilizado em variadas aplicações 
podendo atuar em: 
» Desinfeção de superfícies em contacto com 

alimentos (quer seja no fabrico ou no posterior 
manuseamento); 

» Áreas de embalamento, enchimento e em 
cadeias transportadoras; 

» Áreas críticas onde seja requerida a desinfeção 
regular dos equipamentos de processamento 
de alimentos; 

» Limpezas pontuais entre paragens ou após 
pequenos derrames. 

 

 

Outras informações relevantes 

Este produto está notificado na Direção Geral de 
Alimentação e Veterinária (DGAV), segundo o 
Regulamento dos Produtos Biocidas, para o tipo 
de produto (TP): 
» TP4 – Superfícies em contato com géneros 

alimentícios e alimentos para animais. 
 

Modo de Emprego 

Desinfeção à temperatura ambiente sem 
diluição. Aplicar o produto por pulverização, 
com um pano seco ou papel. Limpar 
previamente as superfícies e equipamentos 
sujos. Aplicar de seguida e deixar atuar.  

 
O nº de vezes a aplicar e respetiva 
calendarização é dependente do grau de 
contaminação. 

 

Precauções 

Evitar pulverizar próximo de motores ou 
equipamentos elétricos não protegidos, 
superfícies quentes, nem perto de fontes de 
ignição (ex. chamas). 
 

Eliminação 

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