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O KOBY DESINFECT-ALL: PRONTO A USAR é uma solução 
biocida desinfetante com o cloro ativo pronta a aplicar, não 
necessita diluição. Pode ser usado para desinfeção e 
higienização urbana ou industrial.  Eficaz contra fungos, vírus 
(COVID-19 (SARS-CoV-2)), bactérias e germes, assegura que 
os espaços e instalações permanecem mais limpos e seguros. 
Pode ser aplicado no exterior e interior. 

 

•  Bactericida 
• Virucida (combate ao COVID-19) 
• Fungicida 
• Germicida 
• Desinfeção de superfícies em estabelecimentos 

públicos ou domicílios e desinfeção de espaços públicos 
exteriores como pavimentos ou arruamentos 

• Produto notificado à DGS ao abrigo do Decreto-Lei n.º 
140/2017  

 

Aplicável na desinfeção e higienização de espaços exteriores, 
zonas de acesso aos edifícios, arruamentos, varandas, 
escadas, instalações industriais, elevadores e superfícies 
como vidros, corrimões, maçanetas, balcões, etc.  

 

 

 

 

O KOBY DESINFECT-ALL: PRONTO A USAR não deve ser diluído. O 
produto encontra-se pronto a usar.  

 

1. Use equipamento de proteção adequado (consultar ficha de 
segurança), pois pode irritar membrana mucosa, ocular, pele e 
via áreas; 

2. Lave, previamente, as superfícies com água e detergente e deixar 
secar. Não misture as soluções preparadas com outros produtos 
de limpeza; 

3. Aplique, uniformemente, a solução preparada e deixe atuar na 
superfície durante 10 minutos; 

4. Após decorrido o tempo de contacto, enxague com água e deixe 
secar ao ar. 

 

Este produto contém um elevado poder oxidante pelo que pode 
causar danos em algumas superfícies. Não utilize em superfícies 
metálicas. Em caso de dúvida faça um teste prévio aplicando o 
produto numa zona não visível da superfície.  

Não misture a solução preparada com outros produtos de limpeza. 
Não deve ser usado para limpeza das mãos. 

 

*Os valores apresentados podem variar em função de fatores ambientais, tais como 
temperatura, humidade e diferentes tipos de substrato. 

 

 

Descrição do produto 

Características 

Aplicações 

Instruções de diluição 

Modo de aplicação 

Recomendações 

Especificações técnicas 

Base  Solução de hipoclorito de sódio 

Aparência  Líquido amarelado, de aspeto 
caraterístico 

Embalagem  5000 ml 

Densidade (23˚C) ISO 1183-1 1,00 g/L 


