Plano de higienização
Casa de banho

Área

Produto de
limpeza/Desinfecção
Manutenção

(Nycloro)
Louças de Lavatório,
Detergente bactericida
torneiras e azulejos
para lavagem e desinfecção
envolventes e pavimento
de Casas de banho

Foto

Foto accesorios

Acessórios

Frequência da Temperatu
Tempo de
% diluição Nível de risco
operação
ra
contacto

Luvas, pulverizador,
pano activador para
Limpeza de 2
utilização exclusiva
em 2 horas
ou carrinho de
limpeza

Água

5%

5mn

irritante
(Nyger)
Louças de Lavatório,
Detergente bactericida
torneiras e azulejos
para lavagem e desinfecção
envolventes e pavimento
de Casas de banho

Sanitas

Chão

Luvas, pulverizador,
pano activador para
Limpeza de 2
utilização exclusiva
em 2 horas
ou carrinho de
limpeza

(Gel sanitario)
Detergente Desincrustante
para remoção do calcário e
para uma limpeza em
profundidade

Luvas, piaçaba para
utilização exclusiva

(Nyfloor amoniacal )
Detergente amoniacal
bactericida para lavagem
de desinfecção de Casas de
Banho

Luvas, balde manual
ou bi-bac, esfregona
para utilização
Limpeza de 2
exclusiva esfregona em 2 horas
para utilização
exclusiva

Diario

Água

5%

5mn
nenhum

Natural

Puro

5mn

irritante

Água

3%

5mn

nenhum

Plano de higienização
Casa de banho

Área

Produto de
limpeza/Desinfecção
Manutenção

Louças de Lavatório,
torneiras e azulejos
envolventes

(Spray lixivia)
Detergente bactericida
para lavagem e desinfecção
de Casas de banho

Luvas, pano
activador para
utilização exclusiva

(Creme de limpeza)
Detergente bactericida
para lavagem e desinfecção
de Casas de banho

Luvas, esponja para Limpeza de 2
utilização exclusiva em 2 horas

Louças de Lavatório,
torneiras e azulejos
envolventes

Foto

Foto accesorios

Acessórios

Frequência da Temperatu
Tempo de
% diluição Nível de risco
operação
ra
contacto

Limpeza de 2
em 2 horas

Natural

5%

5mn
irritante

Natural

5%

5mn

irritante
Louças de Lavatório,
torneiras e azulejos
envolventes

Sanitas e lavabos

(Desincrustante
multisuperfícies)
Desincrustante para
lavagem e remoção do
calcario das Casas de banho

Luvas, pano
activador para
utilização exclusiva

(Desentupidor de canos)
Super desentupidor de
canos para a eliminação de
residuos nas tubagens

Luvas e oculos de
proteção

Limpeza de 2
em 2 horas

Natural

5%

5mn
irritante

Quando
necessário

Natural

Puro

10mn
corrosivo

Sanitas

(Nycrust)
Desincrustante para
lavagem e remoção do
calcario das sanitas em
exclusivo

Luvas e oculos de
proteção

Quando
necessário

Natural

Puro

10mn
corrosivo

Plano de higienização
Casa de banho

Área

Produto de
limpeza/Desinfecção
Manutenção

Urinois

(Beckmak)
Blocos desodorizantes para
urinois

Foto

Foto accesorios

Acessórios

Luvas de proteção

Frequência da Temperatu
Tempo de
% diluição Nível de risco
operação
ra
contacto

Quando
necessário

Puro
nocivo

Casas de Banho

(Nyhes15)
Lamelas desodorizantes
para controlo de odores

Luvas de proteção

Mensalmente

Puro

Urinois

(Nyhes20)
Telas com enzimas
desodorizantes para o
controlo de odores nos
urinois

Luvas de proteção

Mensalmente

Puro

