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1) Características físicas e químicas 

Aspecto – Líquido  

Cor         - Incolor a amarelado 

Odor       - Característico 

 

2) Especificações do produto 

pH do produto puro                                         3,00 – 8,00 

Densidade (g/mL 20°C)                                  0,950 – 1,050 

 

3) Composição 

Solvente, corante e veículo 

 

4) Campo de aplicação 

 

PROFICHECK SYSTEM é um sistema desenvolvido para a avaliação e melhoria das 

práticas de higienização de superfícies. Atua como uma eficaz ferramenta de 

verificação para garantir a conformidade da limpeza e oferecer suporte aos programas 

de controle de infecções nas instituições. 

 

ProfiCheck Spray é um facilitador para validações de limpeza. Pulverizar na 

superfície a ser validada e após a limpeza é verificado com o ProfiCheck Light se a 

marcação do spray foi removida. Caso aplicado a luz UV e verificado que ainda há a 

presença da marcação do spray, uma nova limpeza deverá ser feita. 

 

ProfiCheck Spray foi desenvolvido para ser aplicado facilmente de maneira vertical, 

horizontal, sobre ou embaixo de superfícies. 

 

O produto cada vez que aplicado consome em torno de 0,05mL, ou seja, um tubo de 

10mL poderá render até 200 aplicações. 
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1. Destampe a caneta spray e aplique a uma distância de 20 cm acima da 

superfície a ser marcada. 

2. Aplique um único spray de ProfiCheck na superfície e deixe a superfície secar 

naturalmente. 

3. Após a limpeza da sala, use ProfiCheck Light para testar se a superfície foi 

limpa corretamente. 

4. Para usar ProfiCheck Light, segure em um ângulo de 45° em relação à 

superfície  

NOTA: Nunca aponte ProfiCheck Light para os olhos de ninguém. Evite contato 

com a pele. 

 

Ideal em superfícies duras como cerâmica, azulejo, banheira, paredes. 

 

 

5) Riscos 

 

Elementos de rotulagem:  

 

 

6) Precauções 

Usar equipamento de proteção individual ao manusear o produto. Não ingerir. Não 

aplicar sobre as pessoas, alimentos e animais. Em caso de ingestão acidental, não 

induzir o vômito. Consulte um médico imediatamente levando a embalagem ou o 

rótulo do produto. Não dê nada via oral a uma pessoa inconsciente. Em caso de 

contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos, se a 

irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem ou rótulo do produto. Não 

misturar com outros produtos. Não reutilizar as embalagens. Conservação: Manter na 

embalagem original, em lugar fresco e protegido de luz solar direta. 
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7) Armazenagem 

Manter as embalagens fechadas e longe do alcance de crianças. Manter o produto em 

embalagem original, em lugar fresco e protegido da luz solar direta. 

 

8) Prazo de validade 

2 anos 


