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� DESCRIÇÃO:
TEEPOL LD PINHO é um detergente desinfetante líquido, adequado utilização em todas as 
superfícies e equipamentos. 
TEEPOL LD PINHO tem, na sua composição, quaternários de amónio, pelo que é um desinfetante 
eficaz num largo espectro de microrganismos. 

� BENEFÍCIOS
TEEPOL LD PINHO possui os seguintes benefícios: 
� Excelentes propriedades de Desinfeção: contém quaternário de amónio, um biocida muito 
eficaz;
� Detergente de baixa espuma mas com alto teor emulsionante – presença de tensoactivos não 
iónicos (permite manter em suspensão as  partículas sólidas de sujidade);
� Ação rápida;
� Agradável perfume a pinho;
� Adequado para todos os tipos de dureza da água: contém agentes complexantes; 
� Pode ser utilizado em todas as superfícies: contém agentes inibidores de corrosão. 
� Biodegradável.

�CARACTERÍSTICAS
� Produto líquido, transparente, verde
� Odor a pinho

� DOSEAMENTO E UTILIZAÇÃO
Recomenda-se a seguinte diluição: 200 mL / 10 L água.

Método geral de aplicação:
Iniciar a operação de limpeza removendo os resíduos, sólidos com um pano ou papel. 
Se a superfície se encontrar muito suja recomendamos uma pré-lavagem. Proceder à limpeza e 
desinfeção utilizando um esfregão, pano ou papel, embebido na solução de TEEPOL LD PINHO. 
Deixar o produto atuar durante 10 a 15 minutos. Enxaguar. 

�MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM
Um guia completo sobre manuseamento e classificação deste produto, é fornecido em separado 
na Ficha de dados de Segurança. 
Armazenar na embalagem de origem fechada. Evitar temperaturas extremas.

� PRECISÃO DA INFORMAÇÃO
Qualquer produto pode ser manuseado em condições de segurança se forem utilizados os 
procedimentos e equipamentos de proteção adequados. Os dados contidos nesta Ficha Técnica 
são baseados em informações bibliográficas e no nosso conhecimento do produto, à data desta 
publicação, não constituindo compromisso expresso ou implícito. A nossa responsabilidade fica 
limitada ao fornecimento de produtos devidamente controlados e à sua aplicação adequada sob o 
nosso controlo.


