
Speed Clean - Líquido de Limpeza para Solários Ginásios e Zonas de Lazer 

SPEED CLEAN é elaborado sob as normas ISO 9001:2000 e sob as normas de garantia de qualidade EN e EN 46002. As recomendações a respeito da 
nossa preparação estão baseadas em estudo intensivo e investigações científicas do melhor conhecimento de uma empresa farmacêutica. 

 

SPEED CLEAN 

A solução de limpeza e desinfeção SPEED CLEAN® não contem 

álcool! 

Tipo de Preparação 
Combinação preparada para desinfecção e limpeza de superfícies e 

inventário com base em Polyhexaniden modificado. 

SPEED CLEAN não contem Aldeído , Fenol ou Álcool. 

 
DADOS da PREPARAÇÃO  
Em 100 g de SPEED CLEAN são contidos: 
2.5 g polyhexamethylenebiguanidine  
8.0 g Didecyldimethylammoniumchlorid  

 
DADOS FÍSICOS  
Aparência do concentrado clareza azul 

Valor do PH do produto a 100%:     3.7  5.7 
Valor do PH do produto a 1% no teste de água      3.5 5.5 
Índice de refracção    1.360 1.375 
Densidade 
 

   0.98 1.01 

 
CARACTERÍSTICAS (MICROBIOLOGIA) SPEED CLEAN:  

Bactericida, fungicida, hepatite B, hepatite C, HIV, Vírus Papova e 
Rota vírus inactivados. 
 
CONCENTRAÇÕES SPEED CLEAN: 
O concentrado deve ser diluído em água. A sua dissolução deve ser 
de 15ml para 1 Litro de água  

 
AVALIAÇÃO  
Professor Dr. MED. Schubert, especializado na avaliação higiénica 

da universidade Frankfurt sobre a conformidade da preparação dos 
desinfectantes de superfície.  
Professor Dr. MED. O B. Wille Gießen especializado na avaliação 
higiénica sobre a conformidade da preparação dos desinfectantes de 
superfície.  
Professor Dr. MED. Froesner, da Universidade de Ludwig 
Maximilians Munique avalia sobre os resultados à hepatite B, e à 
eficácia do HIV.  
Dr. rer. nat. Steinmann, Instituto da Higiene e avaliação de Bremen 
à eficácia do Rota vírus.  
Dr. rer. nat. Steinmann, Instituto de Higiene e avaliação de Bremen 
à eficácia do Virus Papova (verrugas)  
Dr. rer. nat. Steinmann, Instituto de Higiene e avaliação de Bremen 
à eficácia da hepatite C.  
Dr. rer. nat. Andreas' Mahlmann Higiene e microbiologia de 
Osterholz Scharmbeck, avalia a conformidade para utilização no 
Solário e Ginásios.  
Dr. MED. F. - A. Pitten, Higiene e Medicina Ambiental, avaliação de 
derramamento da fábrica química GmbH de Röhm sobre a 
desinfecção de superfície nenhuma formação da rachadura do 
fragmento de vidro acrílico. 

 
 
 
 

 
ESCALAS DE APLICAÇÃO  
Indicado para a desinfecção e a limpeza em Solários (vidro acrílico 
examinado) centros de cosmética, em sauna e em piscinas. Devido à 
falta de carga de partículas no ar (também com água morna) a 
preparação é recomendada, em particular dentro das zonas com má 
ventilação. Aplicação no concentrado SPEED CLEAN nos Solários e 
centros de cosmética e ginásios é de na escala de 15ml para 1 Litro 
de água.  
 

FORMA DE APRESENTAÇÃO 
15 ml em ampola SPEED CLEAN Concentrado 
150 ml em frasco SPEED CLEAN Concentrado 
1 Litro em frasco SPEED CLEAN Concentrado 
 

O CONCENTRADO SMARTCLEAN 
Deve ser diluído em água de acordo com as instruções abaixo. 

  

Aplicação em Solários Ginásios e Centros de Estética 
15ml SPEED CLEAN 
concentrado para 1 
litro de água 

 
 
 

Solução pronta a 
usar a 1,5% 

 
 

Resultados a partir 
de 1 minuto 

5ml SPEED CLEAN 
concentrado para 1 
litro de água 

 
 
 

Solução pronta a 
usar a 0,5% 

 
 

Resultados a partir 
de 2 minutos 

150ml SPEED CLEAN 
concentrado para 10 
litros de água 

 
 
 

Solução pronta a 
usar a 1,5% 

 
 

Resultados a partir 
de 1 minuto 

150ml SPEED CLEAN 
concentrado para 30 
litros de água 

 
 
 

Solução pronta a 
usar a 0,5% 

 
 

Resultados a partir 
de 2 minutos 

1 litro SPEED CLEAN 
Concentrado para 66 
Litros 

 
 
 

Solução pronta a 
usar a 1,5% 

 
 

Resultados a partir 
de 1 minuto 

1 Litro SPEED CLEAN 
concentrado para 
200 Litros de água 

 
 
 

Solução pronta a 
usar a 0,5% 

 
 

Resultados a partir 
de 2 minutos 

 
Referencias Especiais 
O seguinte é válido somente para manuseamento do concentrado, não para 
a solução diluída: 

 R36/R38 Irrita os olhos e a pele 
 S2 não pode chegar as mãos das crianças. 
 S26 caso exista o contacto com os olhos, deve enxaguar 

imediatamente com água, e consultar o médico. 
 

Use SMARTCLEAN com confiança. Leia as Indicações antes de usar. 
REGISTO  
DGHM/VAH sociedade Alemã para a higiene e microbiologia – Associação 
Registada, Grupo para higiene aplicada. 
BAM Comissão dos desinfectantes Escritório federal do para o teste material. 
BFR Instituto para a avaliação de risco.  
A União Europeia e a comissão de substâncias activas é de acordo com a lei 
biocida da República Federal da Alemanha na União Europeia – A União 
Europeia notifica.  
 

O escritório federal de UBA/BAuA para a protecção do ambiente norma 2119 
a 0002 da instituição federal para a segurança industrial e medicina do 
trabalho N-25456 . 
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