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SANNY 
DETERGENTE DESINFETANTE DESODORIZANTE 
Autorização do Ministério da Saúde italiano N° 18200 

  CARACTERISTICAS GERAIS  

SANNY é um detergente desinfectante desodorizante com Cloreto de Benzalcônio 3% para limpeza e desinfecção de pisos e 

equipamentos (telefones, teclados de computador, mesas, camas, etc.), casas de banho em Hospitais, clínicas, faculdades, 

escolas, hotéis, indústrias alimentícias, etc. e deixa um perfume. A rápida limpeza e desinfecção de pisos são obtidas com mops 

planas de microfibra ou mops descartáveis. O produto é adequado para uso com o sistema Prestok. 

SANNY está disponível nas versões de perfumes Balsâmico, Fresco, Forma e Inodoro para cozinhas e indústrias alimentícias. 

  MODO DE EMPREGO  

Prepare a 4% SANNY solução (200 g para 5 litros de água ou 400 g para 10 litros de água) igual a 1200 ppm de ingrediente ativo 

quaternário. Aplique a solução na superfície. Deixar 15 minutos para ação fungicida e 5 minutos para ação bactericida conforme 

exigido pelas normas UNI-EN 1276, UNI-EN 13697, UNI-EN 1650. 

  DADOS BACTERIOLÓGICOS  

SANNY é ativo em bactérias gram negativas e gram positivas, Pseudomonas e fungos. 

SANNY está de acordo com os testes: 

UNI-EN 1276 Atividade bactericida em suspensão 

UNI-EN 13697 Atividade bactericida de superfície 

UNI-EN 1650 Atividade fungicida em suspensão 

UNI-EN 13697 Atividade fungicida de superfície 
 

● Diluição a 4% (20°C) 5 minutos de contato: 
 

- Efetivo em Escherichia coli 

Staphylococcus aureus 

Pseudomonas aeruginosa 

Enterococcus Hirae 

● Diluição a 4% (20°C) 15 minutos de contato: 
 
 

- Efetivo em Candida Albicans 

Penicillum Verrucosum 
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  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
 

Aparência líquido transparente azul claro 

pH 4% 10.4 ± 0.2 

pH t.q. 11.5 ± 0.2 

Densidade 1.022 g/ml 

Conteúdo ativo 7% 

 
Composição química – Reg. (EC) 648/2004 

100 g de SANNY contêm: 

- Cloreto de alquil dimetil benzil amonio (cloreto de benzalconio) 

- Tensioactivos não iónicos 

- Sequestrantes, sinergistas, solubilizantes, perfume, cor 

- Água 

 
 
 

: 3 g 

: 0.18 g 

: 3.76 g 

: q.s. at 100 

O produto contém tensoativos com biodegradabilidade primária de pelo menos 90% e biodegradação aeróbica final em 

conformidade com Reg. (EC) No. 648/2004. 

 

Produto registrado no Ministério da Saúde italiano n. 18200 
 

  ADVERTÊNCIA  
 

Rótulo Perigos 

 Perigoso se ingerido. Nocivo em contacto com a pele. Causa irritação ocular grave. Muito tóxico para a 

vida aquática. 

Leia atentamente a ficha de dados de segurança antes de usar 

O produto está sujeito aos regulamentos ADR: UN 3082 Class 9 III 
 
 
 

Não misture com detergentes ou sabões. Observe a concentração de uso indicada 

Estabilidade: 2 anos a partir da data de fabricação 
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