
 

 

  

vircov bac 360 desinfetantes 

Super Desinfetante Virucida, para controlo 

e contenção pandémica. 

// Desinfeção Global, PH Neutro, 100% 

Biodegradável e sem Impacto Ambiental 

• Poderosa Solução de desinfeção biocida: que permite 
atuar nas 4 maiores origens das doenças: germes, 
fungos, bactérias e vírus. 

• Bactericida e fungicida, destrói rápida e eficazmente os 
microrganismos de várias estirpes 

• Virucida, elimina diversas estirpes do vírus 
(Coronavírus) como, o SARS-CoV2 (Covid-19), 
SARS_CoV e MERS_CoV. 

• Desinfetante para uso generalizado, com aplicabilidade 
no exterior quer no interior sem qualquer limitação. 

360 

1. Desinfetantes com PH ácido (lixivias, cloros, entre 

outros) que danificam determinados materiais ou criam 

reações químicas nefastas à saúde. 

 

2. Soluções que emitem vapores tóxicos e que deixam 

resíduos nos solos na sua aplicação. 

 

3. Uma larga maioria de virucidas não tem, na sua 

formulação, sequestrantes que destruam a virustática 

que permite muitas vezes que o vírus se mantenha 

ativo. 

4. Desinfetantes prontos a utilizar ou com diluições 

muito pequenas que tornam a solução muito 

dispendiosa. 

5. Soluções que apenas utilizam 1 tipo de desinfetante 

e que são mais suscetíveis à resistência dos vírus na 

sua mutação. 

1. VIRCOV BAC foi formulado para ter um PH neutro, e por 

esse facto pode ser aplicado quer interiormente quer 

exteriormente com toda a segurança, sem danificar veículos, 

metais, vidros, plásticos, calçada, etc. 

2. VIRCOV BAC não emite quaisquer vapores tóxicos, e é 

100% biodegradavel, sendo composto também por matérias 

primas biológicas. 

3. VIRCOV BAC foi desenvolvido em laboratório com o 

objetivo de aumentar a eficácia na destruição dos vírus e para 

que isso aconteça foi incorporado, na sua formula, um 

sequestrante que destrói a película virustática existente. 

4. VIRCOV BAC está aconselhado a ser utilizado com uma 

diluição de 1/80 a 1/100 com a máxima eficiência, permitindo 

custos muito baixos na sua aplicação 

5. VIRCOV BAC foi concebido para diminuir a probabilidade 

de resistência dos vírus, e por esse motivo utiliza 3 tipos de 

desinfetantes distintos que se complementam numa solução 

única na Europa. 
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• Em todas as zonas afetas à saúde pública, quer no interior das 

instalações ou ao ar livre: escolas, lares, creches, hospitais, clínicas, 

consultórios, piscinas municipais, ginásios, balneários, recintos 

desportivos e ainda em zonas públicas, ruas, praças, jardins, areal das 

praias, areia de parques infantis, etc.  

• Desinfeção do interior de ambulâncias de transporte de doentes e 

transportes públicos; 

• Nos rodilúvios para desinfeção das rodas das viaturas das empresas 

de risco da “linha da frente”; 

• Nos pedilúvios (desinfeção de calçado) que devem existir nos quarteis 

de bombeiros e para outros profissionais de risco. 

• Roupa: lavagem de máquina e manual. 

 

Para uma desinfeção perfeita, recomenda-se a título orientativo uma diluição de 1/80 (exterior) a 1/100 

(interior), podendo ser aplicado por pulverização, enxaguamento ou qualquer outro modo de contacto. Deve ser 

aplicado de uma forma generosa, certificando-se que toda a superfície fica devidamente “molhada”, deixando 

atuar com um mínimo de 10 minutos como agente virucida. Poderá ser necessário o enxaguando consoante as 

zonas e os locais da sua aplicação. 

Para lavagem de roupa considerar: 200 gramas por 45 Kgs de roupa em 200 Litros de água. Elimina o gás 

amónio, gerador de bactérias. 

Aspeto Líquido 

Cor Incolor 

Aroma Característico 

pH 6,00 – 8,00 

% Matéria Ativa 14,00 – 17,00 

 

Notas Importantes: 
 
Este produto está devidamente notificado na 
Direção Geral da Saúde (DGS) de acordo 
com o Decreto Lei nº. 140/2017, 
Regulamento dos produtos biocidas, para os 
seguintes tipos de produto (TP) 
 
- TP2 – Desinfetantes e algicidas não 
destinados a aplicação direta em seres 
humanos ou animais  

 


