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DESCRIÇÃO 
  
Desinfectante hidroalcoólico para desinfecção de alto risco de: superfícies e equipamentos. É caracterizado pela sua facilidade 
de aplicação e a sua velocidade de secagem. 

Não contém amónio quaternário ou ortofenilfenol (OPP). 
 
COMPOSIÇÃO 
  
75% de etanol, água e excipientes q.b. 100% 
 
CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS /FÍSICAS 
  
- Aparência: Líquido 
- Cor: Incolor 
- Odor: Característico 
- Densidade: 0,852 ± 0,03 g / ml 
 
PROPRIEDADES BACTERIOLÓGICAS 
  
• Actividade bactericida: 
Apresenta actividade bactericida, em conformidade com a norma NP-EN 13697: 2015, na sua secção bactericida, a 20ºC, em 
condições limpas, por um tempo de contacto de 5 minutos, em comparação às 4 estirpes oficiais e 2 adicionais: 

 Escherichia coli 
 Enterococcus hirae 
 Pseudomonas aeruginosa 
 Staphylococcus aureus 
 Salmonella typhimurium 
 Listeria monocytogenes 

 
 

• Actividade fungicida: 
Apresenta actividade fungicida, em conformidade com a norma NP-EN 13697:2015, na sua secção de fungicidas, a 20ºC, em 
condições limpas, por um tempo de contacto de 15 minutos, em comparação com as estirpes oficiais: 
 

 Candida albicans 
 Aspergillus brasilensis 

 

 Actividade virucida  
Apresenta actividade virucida, em conformidade com a norma NP-EN 14476:2013+A1:2015, anti-sépticos e desinfectantes 
químicos. Teste quantitativo de suspensão para avaliação da actividade virucida em medicina humana (PT2 e PT4), a 20 º C em 
condições limpas, por um tempo de contacto de 5 minutos, comparado às estirpes oficiais: 
 

 Poliovírus tipo 1 
 Adenovírus tipo 5 
 Norovírus Ino Murino 

 
Em conformidade com o padrão virucida NP-EN 14476:2013+A1:2015, contra as três estirpes oficiais de vírus, garante que o 
produto seja eficaz contra o coronavírus SARS-Cov-2, que causa a doença Covid-19. 
Produto recomendado pelo Ministério da Saúde para a desinfecção de superfícies para interromper a transmissão do vírus 
entre pessoas (1). 
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 Actividade virucida, em conformidade com a norma NP-EN 14476:2013+A1:2015, em condições limpas para fins 

específicos com o organismo em teste, causador da gripe A: Influenza A (H1N1)

                                                   
 

A conformidade com o padrão viricida NP-EN 14476:2013+A1:2015, contra as três estirpes oficiais de vírus, garante que o 
produto seja eficaz contra o coronavírus SARS-Cov-2, que causa a doença Covid-19. 
Produto recomendado pelo Ministério da Saúde para a desinfecção de superfícies para interromper a transmissão do vírus 
entre pessoas.  

Apresenta actividade virucida, em conformidade com a norma UNE-EN 14476, em condições de higiene para fins específicos 
com o organismo testado, agente causador da Influenza A: Influenza A (H1N1) 
 

DADOS TÉCNICOS 

  

• Pronto para uso: o produto não requer manipulação ou diluição. 

• Secagem rápida: possui uma base alcoólica que permite ao produto secar em um tempo mínimo. 
• Poder de difusão: a presença de álcool confere ao produto um excelente poder de difusão, expandindo-se rapidamente e   
alcançando os locais mais inacessíveis. 

• Não corrosivo: pode ser usado sem riscos em todos os tipos de materiais, excepto aqueles sensíveis à acção de álcoois. 

• Estabilidade: O produto puro pode ser mantido por 2 anos, armazenado nos recipientes originais, em locais frescos e secos, 
protegido do contacto directo da luz e longe de qualquer fonte de calor ou ignição. 
 

DOSE 

  

Produto pronto para emprego. Aplique puro 

 
MODO DE EMPREGO 

  

Antes de aplicar o produto, deve ser realizada uma limpeza completa. 

 

   Superfícies e equipamentos (pisos, paredes, tectos, móveis, instrumentos, utensílios, pequenos materiais etc.): Pulverize o 
produto puro em superfícies duras e previamente limpas, a uma distância de 40 cm. 

Dose máxima de 50 ml / m2. Deixe actuar por 5 a 15 minutos. Não é necessário enxaguar se não for legalmente exigido e 
especificado. 

 
Não aplique em alimentos ou utensílios de cozinha. 

A aplicação do produto na indústria de alimentos para uso na desinfecção por contacto deve ser realizada na ausência de 
alimentos. 

Evite o contacto com superfícies expostas ou tratadas. Todas as medidas necessárias serão tomadas para que alimentos, 
máquinas ou utensílios manipulados em superfícies, instalações ou instalações previamente tratadas ou expostas ao produto 
acima mencionado, não contenham resíduos de nenhum de seus componentes. Para isso, as peças ou superfícies tratadas ou 
expostas que entrarão em contacto com pessoas ou alimentos devem ser enxaguadas adequadamente com água potável 
antes do uso. 
Não misture com outros produtos químicos. Incompatível com oxidantes fortes, ácidos e álcalis. 

Um teste de pré-tratamento deve ser realizado para verificar a compatibilidade do produto com os materiais. 

Em uso pelo público em geral, mantenha o produto em sua embalagem original e não a reutilize. 

Não deite fora em pisos não pavimentados ou em cursos de água. 
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APLICAÇÕES 
  

Desinfecção de contacto, em superfícies e equipamentos (pisos, paredes, tectos, móveis, instrumentos, utensílios, pequenos 
materiais, etc.) por pulverização ou atomização.  

Uso na indústria de alimentos e uso ambiental: aplicação por pessoal profissional. 

   Uso pelo público em geral: aplicação por pessoal não profissional. 
  

 

 

Para uso em: 

1.- Instalações Industriais: túneis de embalagem, pré-câmaras estéreis, sistemas de embalagem (desinfecção externa de 
cânulas de enchimento, cones de tampa), válvulas, filtros, etc. 

2. Profilaxia em salas, salas, laboratórios. 

3.- Tratamento de pequenas superfícies em todos os tipos de lojas, farmácias, etc. 

4.- Tratamento de grandes áreas em transporte público e centros comerciais. 

5.- Germicida de contacto para equipamentos, luvas, utensílios, roupas, móveis, etc. 
6.-Tratamentos de desinfecção para pequenas superfícies em hotéis e restaurantes. 

7.- Tratamentos de desinfecção para pequenas superfícies no ambiente doméstico. 

 

Apresentação 

  
Bidons de 25 L  

Bidons  de 5 L (em caixas de 4 x 5 L) 

 

PRECAUÇÕES  

Consulte a ficha de dados de segurança. 

 
REGISTOS E REGULAMENTOS 

  

- R.D.G.S.P.: 20-20 / 40 / 90-10352 e 20-20 / 40 / 90-10352-HA 

- R.O.E.S.P. FABRICANTE: B-0104-E 

- R.O.E.S.P. HOLDER: 0571CAT-EB 
- Em conformidade com o Regulamento Europeu REACH 1907/2006 / CE, 453/2010 / CE e 830/2015 / UE 

- Em conformidade com o regulamento relativo aos produtos biocidas (UE) n.º 528/2012 e alterações subsequentes. 
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