
Área
Produto de 

limpeza/Desinfecção 

Manutenção

Foto Fotos Accesorios Acessórios
Frequência da 

operação
Temperatura

% 

diluição

Nível de 

risco

Tempo de 

contacto

Armazém

 (Nyger)                                                     

Detergente Desinfectante 

Bactericida  para 

lavagem/manutenção de 

chão

Luvas, balde manual ou bi-

bac, esfregona para 

utilização exclusiva

Limpeza diária

Água morna    

(para melhores 

resultados)

2% nenhum 5mn

Armazém

(Ny floor citro)                               

Detergente Desodorizante 

Rosas

Luvas, balde manual ou bi-

bac, esfregona para 

utilização exclusiva

Limpeza diária

Água morna    

(para melhores 

resultados)

2% nenhum 5mn

Armazém

(Ny floor marinho)                    

Detergente Desodorizante 

Rosas

Luvas, balde manual ou bi-

bac, esfregona para 

utilização exclusiva

Limpeza diária

Água morna    

(para melhores 

resultados)

2% nenhum 5mn

Armazém

(Ny floor pessego)                           

Detergente Desodorizante 

Rosas

Luvas, balde manual ou bi-

bac, esfregona para 

utilização exclusiva

Limpeza diária

Água morna    

(para melhores 

resultados)

2% nenhum 5mn

                                                                                                                                  Zona de despacho/Armazém
                                                                                                                                        Plano de higienização



Área
Produto de 

limpeza/Desinfecção 

Manutenção

Foto Fotos Accesorios Acessórios
Frequência da 

operação
Temperatura

% 

diluição

Nível de 

risco

Tempo de 

contacto

Armazém

(Ny Autolav)                                              

Detergente para lavagem e 

manutenção mecanizada

Auto-lavadora Limpeza diária

Água morna    

(para melhores 

resultados)

2% nenhum 5mn

Armazém e zona 

de despacho

(Nyger)                                                    

Detergente bactericida para 

lavagem e desinfecção de 

superfícies em geral

Luvas, balde manual ou bi-

bac, esfregona para 

utilização exclusiva

Limpeza diária

Água morna    

(para melhores 

resultados)

2% nenhum 5mn

Armazém

 (Nyglass)                                                     

Detergente Desinfectante 

Bactericida  para 

lavagem/manutenção de 

superficies

Pulverizador Limpeza diária Água fria 20% Inflamavel 5mn

Armazém e zona 

de despacho

 (Nycloro)                                                  

Detergente com lixivia 

bactericida para lavagem e 

desinfecção de Casas de 

banho

Luvas, pulverizador, pano 

activador  para utilização 

exclusiva ou carrinho de 

limpeza

Limpeza diária Água 5% irritante 5mn

Armazém e zona 

de despacho

 (Nystrong)                                                  

Detergente desengordurante 

e desencrustante para 

lavagens dificeis

Luvas, balde manual ou bi-

bac, esfregona para 

utilização exclusiva

Limpeza diária 

reforçada
Água 5% corrosivo 5mn

                                                                                                                                        Plano de higienização
                                                                                                                                  Zona de despacho/Armazém




