
Exemplo de aplicação do AIRBACT

CARACTERISTICAS

AIRBACT foi especialmente concebido
para destruir maus cheiros, renovar e
desinfectar a atmosfera.

AIRBACT é produzido de acordo com as
normas Europeias: EN 1040:
Staphilococcus aureus, Pseudomona
aeroginosa (tempo de contacto 5
minutos a 20ºC) EN1276: Escherichia
coli, Enterococcus hirae (tempo de
contacto 5 min a 20°C), EN1650:
Candida albicans, Aspergillus niger
(tempo de contacto 15 min à 20°C)
Destrói bactérias e germes
patogénicos Gram + e Gram - e evita a
sua multiplicação.

AIRBACT através do seu difusor de
longo alcance, dispersa na atmosfera
micro partículas hidratadas

AIRBACT é eficaz contra cheiros
nauseabundos, podridões, cheiro a
tabaco, sulfureto de hidrogénio “H2S”,
cheiros a transpiração, fumos de
combustão, etc.

AIRBACT reduz os microrganismos que
estão na origem da fermentação e dos
bolores.

AIRBACT
PURIFICADOR DE 
ATMOSFERA BACTERICIDA E FUNGICIDA

AIRBACT

APLICAÇÃO

Agitar bem antes de utilizar.

Uma breve pulverização (1 segundo no
máximo) permite desodorizar um local
com 25 m2. (60 m3).

NOTA: testes de eficácia Bactericida
disponíveis a pedido.

- Purificador de atmosfera
- Desinfectante
- Bactericida e Fungicida
- Aroma a menta
- Potente difusor 

UTILIZAÇÃO

AIRBACT pode ser utilizado em clínicas
escolas, lares, hotéis, creches,
escritórios, espaços comerciais,
ambulâncias, Hospitais, veículos de
transporte público, etc.
Assegura uma desinfecção total das
superfícies, chão, paredes, móveis,
pequenos objectos, instalações
sanitárias, assentos de sanitas,
puxadores de porta, telefones, etc.

AIRBACT pode também ser usado na
desinfecção de aparelhos de ar
condicionado.



PRECAUÇÕES

Produto Químico: Ler o rótulo e a ficha
de dados de segurança antes de
utilizar este produto

Não deixar ao alcance das crianças.
Evitar o contacto com os olhos.
Conteúdo sobre pressão, não expor a
temperaturas superiores a 50º C. Não
furar nem incinerar mesmo quando
vazio. Não pulverizar sobre material
incandescente.

Efectuar sempre um teste para
determinar a compatibilidade e o
tempo de contacto apropriado.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DILUIÇÃO Não aplicável

NATUREZA QUÍMICA

Combinação de funções 
destruidoras de cheiros e biocidas, 
agentes dispersantes e extratos 

vegetais.

AGENTES TENSIOACTIVOS Não aplicável

ESTADO FÍSICO / COR Liquido incolor

ODOR Menta

pH Não abrangido

SOLUBILIDADE EM ÁGUA Insolúvel

DESEMPENHO NA LIMPEZA Não aplicável

ENXAGUAMENTO Não

FORMAÇÃO DE ESPUMA Não

DENSIDADE RELATIVA 0,810

PONTO DE INFLAMAÇÃO Não abrangido

REACÇÃO QUÍMICA Não aplicável

CLASSIFICAÇÃO Aerossol inflamável 

VALIDADE

2 anos. Armazenado na 
embalagem original. Proteger o 
produto da luz solar excessiva. 
Evitar temperaturas extremas.

AIRBACT

APLICAÇÃO

Agitar bem AIRBACT antes de utilizar. Uma breve pulverização                
(1 segundo no máximo) permite tratar um local com 25 m2 (60 m3).


