
 
   

 

 
 

 

 

AEROBAC AEROSSOL DESCARGA TOTAL 
DESINFECÇÃO TERMINAL DO AMBIENTE E DAS SUPERFÍCIES POR VIA AÉREA 

DESINFECTANTE BACTERICIDA, FUNGICIDA, ESPORICIDA, VIRUCIDA. 
 

DESINFECÇÃO TERMINAL 

A desinfecção terminal consiste em conseguir uma desinfecção 
total do ar ambiente, bem como das superfícies horizontais e 
verticais, e dos lugares inacessíveis que são difíceis de 
desinfectar mediante outros procedimentos. 
Este método permite a eliminação de 99% dos gérmenes da 
atmosfera e deve aplicar-se de forma periódica em salas vazias, 
fechadas e na ausência de pessoas e/ou animais e/ou 
alimentos. 

 
COMPOSIÇÃO 

Combinação sinérgica altamente estabilizada de ortofenilfenol 

(bifenil-2-ol) e glutaraldeído em proporções muito definidas, na 

presença de solventes e propelente. 
 

PROPRIEDADES BACTERIOLÓGICAS 

É um excelente desinfectante que apresenta uma grande 

actividade bactericida e fungicida de eficácia comprovada segundo 

as Normas UNE-EN 1040, UNE-EN 1275, a UNE-EN 1276 e a UNE- 

EN 1650. 

 

 Actividade bactericida:
Cumpre as Normas Europeias UNE-EN 1400 e UNE-EN 1276 nas 

condições de ensaio de 20ºC ±1ºC durante um tempo de contacto 

de 5 minutos, contra os 4 tipos de organismos oficiais definidos: 

- Escherichia coli (ATCC 10536) 
- Staphylococcus aereus (ATCC 6538) 
- Pseudomonas aeruginosa (ATCC 15442) 
- Enterocuccus hirae (ATCC 8043) 

 

Também cumpre a Norma Europeia UNE-UN 1276 nas condições 

de ensaio de 20ºC  1ºC., para um tempo de contacto de 5 
minutos, face à estirpe Salmonella enterica (CECT 545). 
Apresenta actividade bactericida contra a Legionella 
pneumophila, conforme a norma UNE-EN 1276 e o projecto de 
Norma Europeia pr EN 13623, à dose de 0,1% para um tempo de 
contacto de 60 minutos a 30ºC, e à concentração de 0,08% para 
24 horas de contacto a 30ºC, sempre em presença de água dura 
e extracto de levedura como substância interferente, contra a 
Legionella pneumophila (serogrupo 1) estirpe ATCC 33152. 
Por outro lado, ensaios de campo demonstraram a sua eficácia 
face a Listeria monocitogenes. 

 
 Actividade fungicida:

Cumpre as Normas Europeias UNE-EN 1275 e UNE-EN 1650 nas 

condições de ensaio de 20ºC ±1ºC durante um tempo de contacto 

de 5, 15 e 30 minutos, e 15 minutos, respectivamente contra os 2 

tipos de organismos oficiais definidos: 

 
- Candida albicans (ATCC 10231) 

- Aspergillus niger (ATCC 16404) 

 

 Actividade Esporicida:

Com base nos dados bibliográficos, sobre a actividade dos seus 

componentes, apresenta actividade esporicida com um tempo de 

contacto de 6 horas.
(2)

 
(3)

 

 

 Actividade Virucida:

Com base nos dados bibliográficos, sobre a actividade dos seus 

componentes, apresenta actividade virucida contra Adenovirus 

humano, Adenovirus tipo 2 e Herpes simplex entre outros
(1)

, mas 

também contra bacteriófagos tipo S. pullorum. 
(4)

 

Devido à presença na sua formulação da combinação altamente 
sinérgica dos ingredientes activos Glutaraldeído e 
Ortofenilfenol, os quais são muito efectivos face aos vírus 
Influenza A subtipos H5 e H7, agentes causadores da Gripe das 
Aves, como demonstram os distintos artigos e publicações 
científicas relacionadas na secção de referências desta ficha 
técnica, o produto AEROBAC AEROSSOL DESCARGA TOTAL é um 
produto de eleição para combater a Gripe das Aves e a Gripe 
Porcina.(5 a 16) 

 
DADOS TÉCNICOS 
 Aplica-se na forma de aerossol, o qual permite a total 

expansão por toda a zona tratada.
 Graças à incorporação de uma válvula especial de 360º, o 

aerossol pode descarregar-se desde qualquer posição 
(vertical, horizontal e, inclusivamente, invertida), o qual 
permite a sua utilização de uma maneira fácil e cómoda no 
tratamento de zonas de tectos baixos ou de difícil acesso, 
como, por exemplo, tectos falsos, canalizações de ar 
condicionado, etc.

 O grande poder de difusão permite actuar eficazmente nos 
pontos recônditos e inacessíveis (como fissuras, interstícios, 
esquinas, etc.) que são difíceis de desinfectar mediante 
outros procedimentos

 Estabilidade: o produto mantém todas as características por 
um período de 5 anos em condições normais de 
armazenamento.

 

DOSE DE UTILIZAÇÃO 

 Aerossol de 500 ml para 500 m3

 Aerossol de 50 ml até 50 m3
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MODO DE EMPREGO 

 Deve utilizar-se em zonas vazias, fechadas e na ausência de 

pessoas e/ou animais e/ou alimentos.
 Fechar portas e janelas. Colocar a embalagem na posição 

vertical no centro da sala a tratar. Premir a válvula e 

abandonar a sala, evitando respirar o produto.

 Prazo de segurança: manter a sala fechada durante o período
de segurança de 24 horas. Ventilar bem antes de voltar a 

utilizar a zona tratada. 

 Frequência de aplicação: 1 ou 2 vezes por semana.

 Locais c/ actividade humana/animal (maternidades, salas de 

desmancha) - Manter fechado e evitar a entrada na sala 

durante o período de segurança recomendado de 24 horas.

 Locais s/ actividade humana/animal (silos) - Manter fechado 

durante um período mín de 16 horas para actuação do 

produto.

 Em equipamentos de ar condicionado o modo de emprego
será unicamente pontual com reciclagem posterior de ar 
limpo pelo menos durante 1 hora, na ausência de pessoas, 
cumprindo-se posteriormente o prazo de segurança. Não 
deverá utilizar-se de forma contínua por aplicação mecânica 
com dosificador. 

 Não aplicar sobre alimentos nem utensílios de cozinha. Na 
aplicação na Indústria Alimentar, serão tomadas a medidas 
necessárias para que os alimentos e utensílios, que sejam 
manipulados nos locais ou instalações tratados previamente, 
não contenham resíduos de nenhum dos ingredientes 
activos. Para tal, deverão ser devidamente lavados com 
água, antes da sua utilização.

 Não deverá ser misturado com nenhum outro produto 
químico.

 

APLICAÇÕES: 

Aaplicar por pessoal especializado 
Utiliza-se para conseguir uma desinfecção terminal do meio 
ambiente, superfícies e equipamentos por via aérea em todo tipo 
de instalações, incluindo as de âmbito pecuário e zoosanitário 
Indicado para utilização em incubadoras de ovos. 
Adequado para a desinfecção de silos de farinhas, rações, grãos, 
açúcar, etc. 
Dado que o limiar mínimo microbiano alcançado mediante esta 
desinfecção terminal pode modificar-se devido às turbulências e 
correntes de ar, recomenda-se efectuar uma desinfecção diária e 
preventiva entre duas desinfecções terminais. 

 

UTILIZAÇÃO 
 Devem ser observadas as normas habituais para produtos na 

forma de aerossol.
 Extremamente inflamável. Não aplicar sobre alimentos. Não 

aplicar em zonas ou superfícies quentes. Recipiente sob 
pressão. Proteger dos raios solares e evitar exposição a 
temperaturas superiores a 50ºC. Não furar, nem queimar, 
inclusivamente após utilização. Não vaporizar em direcção a 
uma chama ou corpo incandescente. Conservar distante de 
toda a chama ou fonte de faíscas. Não fumar.

RECOMENDAÇÕES DE USO 
Dado que o AEROBAC AEROSSOL DESCARGA TOTAL pode reagir 
na presença de resíduos de determinados produtos, dando 
colorações avermelhadas, recomenda-se não aplicarem zonas 
onde tenham sido efectuados tratamentos com produtos de 
carácter oxidante, ou produtos com grupos amino nas suas 
moléculas, sem efectuar um bom enxaguamento prévio. 

 

PRECAUÇÕES 
Ver Ficha de Segurança. 

 

APRESENTAÇÃO 

 Aerossóis de 500 ml em caixas de 12 unidades

 Aerossóis de 50 ml em caixas de 24 unidades
 

REGISTOS 
R.D.G.S.P.: 09-20/40-02053 e 09-20/40-02053 HA 
Nº inscrição R.O.P.Z.: 0284-P (registo uso zoosanitário) 
R.O.E.S.P.: B0104E 
Conforme a Directiva Europeia de Biocidas 98/8/CE 
Conforme o Regulamento Europeu REACH 1907/2006/CE e 
453/2010EC. 
Conforme Norma UNE-EN 1276 Bactericida 

Conforme Norma UNE-EN 1650 Fungicida 

Nº ACM (DGAV): 033/00/10NBVPT 
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