J-Flex J512

Desinfetante para indústria alimentícia
Ação antimicrobiana comprovada
J-512 apresenta ação antimicrobiana comprovada por laboratório oficial se usado
dentro das concentrações indicadas.
Atende a Portaria NO 15
J-512 atende as exigências da Portaria nº 15 da Agencia Nacional de Vigilância
Sanitária (Ministério da Saúde), sendo eficiente para Staphyloccocus Aureus e
Escherichia coli, classificando-se como desinfetante para indústrias alimentícias.
Eficiência e Segurança
Reduz a flora bacteriana nas superfícies que entram em contato com os alimentos, sem
contaminá-los.
Versátil
Não corrói superfícies, podendo ser usado em equipamentos, utensílios, pisos,
paredes, etc.

Informações técnicas
Características físico-químicas
Aspecto:
Líquido Límpido
Cor:
Rosa
pH (Puro) :
6,5 – 8,0

Composição
Cloreto de Alquil Dimetil Benzil Amônio 5%, Cloreto de Alquil Dimetil Etilbenzil Amônio
5%, Corante e Água.
Principio Ativo: Cloreto de Alquil Dimetil Benzil Amônio 5% e Cloreto de Alquil Dimetil
Etilbenzil Amônio 5%

J-Flex J512

Desinfetante para indústria alimentícia

Utilização
J-512 é um desinfetante especialmente desenvolvido para área de manipulação de alimentos. Ideal para desinfecção de açougues,
peixarias, áreas de processamento de alimentos, de laticínios e cozinhas profissionais. J-512 deve ser utilizado preferencialmente
com sistema de diluidores Diversey.
As áreas que serão submetidas à desinfecção com J-512, devem ser previamente limpas com detergente.

Modo de usar
Remova todas as partículas de sujeira mais pesada das áreas que serão desinfetadas. As superfícies que entram em contato com os
alimentos devem estar previamente limpas e enxaguadas antes do uso de J-512.
Para desinfecção por spray: Aplicar diretamente J-512 (diluição 1:512), nas superfícies ou equipamentos a serem desinfetados,
aguardar 10 minutos, enxaguar e deixar secar naturalmente.

Precauções de uso
CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. CORROSIVO: Causa queimaduras graves em
contato com os olhos, pele e mucosas. PERIGO! Pode ser fatal se ingerido, inalado ou absorvido pela pele. Não ingerir. Para o
manuseio do produto e de suas soluções, usar luvas de borracha, óculos de proteção e botas de segurança. Em caso de contato com
os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos. Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito. Consultar
imediatamente um Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde mais próximo. Em caso de inalação ou aspiração, remover a pessoa
para local arejado. Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Em todos os casos procurar um médico, levando consigo a
embalagem ou o rótulo do produto. Se necessitar de informações adicionais, entrar em contato com o Centro Toxicológico pelos
telefones (0__11) 5012-5311 ou 0800 77 13 733. Evitar o contato prolongado com a pele. Depois de utilizar este produto lave e seque
as mãos. Não reutilizar as embalagens vazias. Lavar os objetos ou utensílios usados como medida antes de reutilizá-los. Não misturar
com água na embalagem original.

Cuidados de conservação
Este produto deve ser mantido em sua embalagem original fechada. Recomenda-se que seja armazenado em ambiente coberto e
seco. Devem ser evitadas temperaturas extremas. NUNCA MISTURE PRODUTOS QUÍMICOS, A MENOS QUE TAL PROCEDIMENTO
SEJA INDICADO PELO FABRICANTE POR ESCRITO.
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