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Produto especialmente delineado para a 
higienização e eliminação de odores, por 
neutralização, do ambiente, bem como em 
equipamentos, sistemas e tubagens de ar 
condicionado, em todo o tipo de instalações. 
Não precisa de prazo de segurança, permitindo uma 
rápida recuperação das zonas tratadas. 
 

COMPOSIÇÃO 
A formulação do produto consiste numa combinação 

sinérgica de ésteres do ácido p-hidroxibenzóico, 

adicionado de agentes ativos eliminadores de odores de 

última geração, na presença de solventes e propelente.  

  

ACTIVIDADE SANITIZANTE, HIGIENIZANTE E 
DESODORIZANTE 
Produto com duplo mecanismo de ação, apresentando 

ao mesmo tempo atividade sanitizante e poder 

desodorizante. 

 
Actividade sanitizante 
Reduz carga microbiana presente no ambiente, graças à 
presença na sua formulação de derivado de ácido p-
hidroxibenzóico. Apresenta uma redução bacteriana da 
ordem de 104 ufc/ml, após um tempo de contato de 15 
min, face ao microrganismo Pseudomonas aeruginosa 

(ATCC 15442), seguindo o procedimento da norma UNE-
EN 1276. 
 

Poder desodorizante 
A elevada capacidade desodorizante tem o seu 

fundamento no modo de ação específico do produto: 

graças à peculiar estrutura molecular dos agentes ativo, 

é capaz de neutralizar, absorver e eliminar os maus 

odores presentes, não os mascarando, de forma 

diferente do que ocorre com os ambientadores habituais, 

proporcionando um ambiente purificado e confortável. 

 
DADOS TÉCNICOS 

• Descarga constante 
Devido à sua equilibrada proporção de agentes 
propelentes e ao emprego de válvulas especiais, o produto 
descarrega-se com uma pressão constante e uniforme, 
qualquer que seja a posição em que se coloque a 
embalagem. 

 

• Rapidez de ação 
Os agentes ativos de última geração conferem ao produto 
uma grande rapidez de ação, eliminando os maus odores 
num breve espaço de tempo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Poder de difusão 
A presença de álcoois proporciona ao produto um 
excelente poder de difusão, expandindo-se rapidamente e 
chegando aos locais mais inacessíveis. 
 

• Não corrosivo 
Pode utilizar-se sem risco algum sobre todo o tipo de 
materiais, exceto aos sensíveis à ação dos álcoois. 
 

• Estabilidade 
O produto mantém todas as suas características por um 
período de 5 anos, armazenado em lugares frescos, ao 
abrigo da luz solar direta e distante de fontes de calor ou 
combustão. 

 
DOSES DE UTILIZAÇÃO 
Um aerossol de 100 ml pode tratar até 100 m³. 

 
MODO DE EMPREGO 

• Deve utilizar-se zonas vazias, fechadas e na ausência de 
pessoas e/ou animais e/ou alimentos. 

• Fechar portas e janelas. Colocar a embalagem em 
posição vertical no centro do espaço a tratar e a média 
altura. Premir a válvula e abandonar a sala, evitando 
respirar o produto. 

• Manter a zona fechada durante um tempo de atuação de 
20 minutos. Posteriormente, ventilar adequadamente 
durante 15 minutos antes de voltar a utilizar a zona tratada. 

• Em equipamentos de ar condicionado, o modo de 
emprego será por tratamento pontual, mantendo um tempo 
de atuação de 20 minutos, na ausência de pessoas, e 
ventilando posteriormente durante 15 minutos. 
 

• Não misturar com outros produtos químicos. 

APLICAÇÕES 
Higienização e eliminação de odores do ambiente. Meios 
de transporte públicos e transportes em geral. 
Equipamentos, sistemas e tubagens de ar condicionado, 
em todo o tipo de instalações fechadas.  

PRECAUÇÕES 
Ver Ficha de Segurança 

APRESENTAÇÃO 
Aerossóis de 100 ml em caixas de 12 unidades. 

PRAZO DE VALIDADE 
3 anos após fabrico 

 
REGISTOS 
R.O.E.S.P.: B-0104-E 
R.G.S.: 3700052/B  

R.S.I.P.A.C.: 374006/CAT 
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