
Solução concentrada para a limpeza e desinfeção de 
dispositivos médicos não-invasivos e outras superfícies

terralin® protect

Vantagens 
Sem aldeídos 

Excelente capacidade de limpeza

Odor discreto, agradável e fresco

Áreas de aplicação
Desinfeção e limpeza de dispositivos médicos não-invasivos e 
outras superfícies:
• Em todas as áreas do hospital (por exemplo, enfermarias, UTI, 

teatros)
• Particularmente para áreas sensíveis ao odor (por exemplo, 

unidades de cuidados intensivos neonatais)
• Em materiais sensíveis (por exemplo vidro acrílico)

Instruções de utilização

Eficácia Microbiológica 

Eficácia Concentração Tempo 
de contacto

bactericida
EN1276, EN13697, 
de acordo com  VAH
- condições sujas

0.5 % (5 ml/l) 60 min.

bactericida
de acordo com VAH

2 % (20 ml/l) 15 min.

tuberculocida
EN14348

0.5 % (5 ml/l) 2 h

Eficácia Concentração

levurocida
EN13697, de acordo com
 VAH

0.5 % (5 ml/l) 60 min.

levurocida
de acordo com VAH

2 % (20 ml/l) 15 min.

fungicida
EN1650, EN13697
- condições sujas 

0.5 % (5 ml/l) 60 min.

Vírus envelopados
(incl. HIV, HBV, HCV)
de acordo com DVV
(Associação Alemã registada 
para o combate de doenças 
virais /// RKI)          

0.5 % (5 ml/l) 60 min.

adenovírus
ide acordo com DVV

2 % (20 ml/l) 4 h

norovírus
- condições limpas 

1 % (10 ml/l) 2 h

norovírus
- condições sujas 

2 % (20 ml/l) 2 h

SV40 polioma 2 % (20 ml/l) 2 h

rotavírus
de acordo com  DVV

0.25 % (2.5 ml/l) 15 min.

Área de aplicação Concentração Tempo 
de contacto

desinfeção da  banheira pronto a usar 5 min.

Certificados

 • IHO 

 • VAH 

 0297

Tempo 
de contacto

Prepare a solução a usar na concentração necessária. 
Certifique-se que  as superfícies estão completamente molha-
das, mantendo-as assim húmidas durante todo o tempo de 
exposição. As dosagens exactas podem ser conseguidas com a 
utilização de aparelhos de dosagem schülke. Limpe as superfí-
cies com um pano húmido. Tente obter sempre a cobertura 
completa da superfície. Lave cuidadosamente os equipamentos 
com água. A fim de evitar a perda de eficácia microbiológica não 
misture este produto com quaisquer outros líquidos de limpeza. 
Procure aconselhamento  schülke antes de efetuar misturas. 
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Informação do Produto 
Composição:

Rótulos de acordo com o Regulamento (CE) No. 648/2004: 5
 - 15% surfactantes não iónicos, perfumes

Dados Físico-Químicos 

Cor Verde

Densidade ca.   1,0 g/cm3 /   20 °C

Flash point 48 °C /  Método :  DIN 51755 Parte 1

Forma líquido

pH ca.   8,6 /   20 °C /   concentrado 

Viscosidade, dinâmica ca.   21 mPa*s /   20 °C /  Método :  ISO 3219

Informações adicionais 
Use desinfetantes com segurança. Leia sempre o rótulo e 
a informação do produto antes de usar

Informações para encomendas

Produto Embalagem Item nº

terralin® protect 2 l garrafa 5/Caixa 

terralin® protect 200 l 1/barril 

terralin® protect 500 l 1/Contentor 

terralin® protect 20 ml saco (500x20ml) 1/Caixa 

terralin® protect 5 l 1/embalagem

terralin® protect 20 l 1/embalagem

Estes produtos não estão disponíveis em todos os países. Para mais informação contacte os 
distribuidores ou subsidiários locais. 

Acessórios 

Acessórios Item nº

5 l/10 l-chave para embalagem 135810

5 l/10 l-torneira para embalagem 135501

alimentador de dosagem  5/10l (20ml / bomba) 117101

Abre embalagem 30 l 135901

Decantador 117901

Bomba de dosagem para  20 + 25 182501

copo medidor 500 ml 136101

Abre tudo  (1l embalagem/contentor) 70000804

Torneira  para  20 + 25 126101

Produtos relacionados 

  • s&m® care additive

  • s&m® cleaning additive

  • schülke wipes

  • schülke wipes safe&easy

100g de solução contém os seguintes componentes ativos: 
22 g de alquilo (C12-16) cloreto de dimetilbenzil amónio 
(ADBAC / BKC (C12-C16)), 17 g de 2-fenoxietanol, 0,9 g de 
aminas, N-C12-C14 (de número par) - alquilo di-trimetileno, 
produtos da reação com ácido cloroacético

U
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Schülke & Mayr GmbH
ma companhia do

Grupo Air Liquide

Informações: Schülke Portugal

Informação ambiental 

Opiniões Profissionais e Informações 
Por favor visite o nosso site para uma visão geral de toda a 
literatura e/ou relatórios sobre este produto: www.schuelke.pt 
Se tiver mais questões:

A Schülke, líder no controlo de infeções desde 1889, pesquisa, 
desenvolve e fabrica produtos inovadores, seguros e amigos do 
ambiente com avançados processos de produção, a preços 
competitivos, sempre com os mais elevados padrões de 
qualidade.

Schülke & Mayr está certificada de acordo com o DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 
e DIN EN ISO 13485 (Reg.-No. 004567-MP23) e validou o sistema ambiental de a

om o Eco Audit Regulation (Reg.-No. DE-150-00003).


