
 

 

  

vircov pro desinfetantes 

Super desinfetante, virucida de alta eficácia 

para utilização em sistemas individuais de 

desinfeção, descontaminação e tapetes 

pedilúvios, Covid 19 

// Germicida, bactericida, biocida, fungicida 

e virucida 

• 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; 

• Desinfeção e descontaminação de pessoas e 
mercadorias em cabines ou tuneis de 

descontaminação, sem utilização de água. 360 

1. Utilização de desinfetantes que não estão 

notificados na DGS como Tipo 1. 

 

2. Soluções que não podem entrar em contacto 

com a pele e cabelo. 

3. Soluções que não foram desenvolvidas para a 

desinfeção em equipamentos específicos. 

 

 

4. Soluções que não permitem aplicação em 

roupas, tecidos, calçado e acessórios de 

vestuário. 

5. Soluções que deixam o vestuário molhado na 

sua aplicação. 

1. Vircov Pro, está devidamente notificado na DGS 

como biocida tipo 1, ou seja autorizado para 

utilização na higiene Humana. 

2. Vircov Pro pode entrar em contacto com a pele 

Humano e cabelo, sem nenhuma contra-indicação. 

3. Vircov Pro, foi desenvolvido exclusivamente para a 

desinfeção em tuneis e sistemas de vaporização, 

permitindo que seja aplicado por qualquer marca de 

equipamentos sem danificar plásticos, metais, vidro, 

etc. 

4. Vircov Pro não tem nenhuma contra-indicação na 

sua aplicação, pois não danifica nenhum tipo de 

vestuário e acessórios. 

5. Vircov Pro foi formulado para uma secagem muito 

rápida, garantindo o conforto necessário após 

procedimento. 
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• Cabines ou tuneis de descontaminação e tapetes pedilúvios em todas as 

áreas afetas à saúde pública: 

• estações ferroviárias, marítimas, rodoviárias; 

• escolas e jardins-de-infância; 

• lares de 3ª idade; 

• fábricas, Indústrias e zonas comerciais; 

• zonas de confinamento e cercos sanitários; 

• bombeiros e proteção civil; 

• hospitais, clínicas dentárias, etc. 

• Todos os locais não indicados, onde se pretenda evitar a propagação do 

vírus “Covid 19”. 

Vircov Pro pode ser utilizado em diluição até 1/100, diretamente da embalagem da mistura ou nos depósitos 

próprios das cabines ou tuneis de descontaminação, devendo os microaspersores e os sensores serem 

regulados de acordo com cada tipo de equipamento, por forma a se obterem os melhores resultados na sua 

aplicação. Se necessário, poderá ser utilizado com larga eficácia, para descontaminação de mercadorias ou 

outros objetos através de nebulizadores ou por pulverização manual. 

Produto não inflamável. Proteger os olhos para evitar o contato com o produto. Não necessita enxaguar. 

Aspeto Líquido 

Cor Incolor 

Aroma Ligeiro a eucalipto 

pH 6,0-8,0 

Densidade 1,000 Kg/ dm3 + 50 gramas   

 

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) 
 
- TP1 – Higiene humana. 
 
Os produtos deste grupo são produtos biocidas 
utilizados na higiene humana, aplicados na pele ou 
no couro cabeludo humanos ou em contato com 
eles com o objetivo primeiro de desinfetar a pele ou 
o couro cabeludo. 


