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 Líquido Desinfectante

para mãos e superfícies 
laváveis 

 

Para uma vida melhor.

DESINFECÇÃO

Atua em 30 Segundos

Dermatologicamente Testado
Sem Odores

Produzido na Alemanha

Sem Álcool ou Surfactantes

Elimina
99,999%

dos vírus,
bactérias e

fungos

www.higibox.pt marketing@higibox.pt
é uma marca

Fabricado na Alemanha
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Produto Volume Número de 
Artigo  

Ecodis sensi�ve 
Spray  

250ml  
Spray 49600501 

ecodis sensi�ve 
Desinfecção 

Garrafa                     
1 Litro 49600504 

ecodis  sensi�ve 
Desinfecção 

Recipiente 
5 Litros  

49600505 

ecodis sensi�ve 
Desinfecção 

Recipiente 
10 Litros  

49600506 

ecodis sensi�ve 
Desinfecção 

Recipiente
20 Litros  

49600507 

ecodis sensi�ve 
Desinfecção 

Recipiente 
1000 Litros  

Encomenda 

Desinfectante Líquido  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilização: 
 

Aparência:       Líquido transparente 
Hipoclorito de Sódio:   0,05 [g/100g] 
Cloreto de Sódio:  0,2 [g/100g] 
Dióxido de Cloro:   0,005 [g/100g] 
Contacte a Higibox para mais informações.  

 

  

 
 

 
 

 

Vantagens:  
• Elimina 99.999% das bactérias, 

fungos e vírus  
• Fácil de usar 

 
 

• Sem álcool 
• Sem surfactantes 
• Sem fragâncias 
• Sem conservantes 

 
 

• Suave para as super�cies 
• Passou teste dermatológico da 

Dermatest GmbH com “muito bom”
 

 

DESINFECÇÃO

Atua em 30 Segundos

Dermatologicamente Testado

Sem Odores

Produzido na Alemanha

Sem Álcool ou Surfactantes

Registo / certi�cação:  
• Registo BAuA : PT 1, PT 2, PT 3, PT 4,
                                     PT 5, PT 11, PT 12
• Registado na lista de desinfectantes IHO  
• Testado de acordo com as normas 

Europeias:
   
  

        Levurocidas: EN 1650, EN 13697 
        Bactericidas: EN 1276, EN 13697 
        Legoniella: EN 13623 
         Virucidal: EN 14476 
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é uma marca

O Ecodis é u�lizado para desinfecção de 
todas as super�cies laváveis. O produto é 
suave para a pele e atua em 30 segundos.

Caracterís�cas do produto:
A combinação ionizada dos ingredientes 
ac�vos do Ecodis sensi�ve contribui para a 
sua proteção contra vírus, bactérias e 
fungos. Não contém álcool, conservantes, 
surfactantes, cores ou fragâncias. Não 
contém nanomateriais. Com o aplicação, o 
Ecodis liberta uma ligeira fragância num 
pequeno período de tempo.
O laboratório Dermatest GmbH testou, 
aprovando como “muito bom” para a pele.

Nota:
U�lize produtos biocidas com cuidado. Leie 
sempre a e�queta e a informação do 
produto. Mantenha o produto longe o 
alcance das crianças.
Atenção! Não u�lize em conjunto com 
outros produtos que emitam gases perigosos 
(cloro). Evite cheirar o vapor. Não adequado 
para higiente pessoal. Procure apoio médico 
se exis�r alguma irritação. Não ingira. 
Armazene num local fresco e protegido de 
raios UV. U�lize no espaço de 6 meses após a 
abertura.

Pulverize o Ecodis sensi�ve nas super�cies 
limpas, objectos, ou mobiliário até que 
estes estejam completamente húmidos. 
Deixe o Ecodis atuar pelo menos durante 
30 segundos para eliminar vírus e bactérias. 
Depois limpe-o. Deixe atuar por 15 minutos 
para um efeito máximo. Antes de u�lizar, 
confirme a compa�bilidade do material e se 
alterar a cor, especialmente no caso do 
mármore, pedra natural, couro ou tecidos, 
numa área impercep�vel.


