
 

 

 

vircov pro desinfetantes 

Super virucida de desinfeção integral de Humanos, 

em tuneis, sistemas individuais de 

descontaminação para contenção pandémica. 

// Composição:  

Vircov Pro é um desinfetante, virucida, de elevada atividade, de 

evaporação rápida, composto à base de cloro de aquil dimetil benzil 

amónio; emulsionado em água e álcoois, emulsionantes, essências, 

conservantes e estabilizantes. 

// Propriedades:  

Vircov Pro é um germicida, bactericida, biocida, fungicida e virucida de 

excelente qualidade, de secagem rápida para a desinfeção e 

descontaminação de pessoas e mercadorias em cabines ou tuneis de 

descontaminação, sem utilização de água.   

Destrói rápida e eficazmente os microrganismos das estirpes 

“Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Streptococcus faecalis, 

Pseudomonas aeruginosa, Mycobacterium smegmatis, Legionella 

pneumophilia, etc.”  

Tem ação fungicida nos diferentes microrganismos “Aspergillus 

versicolor, Cladosporium cladosporioides, Penicillium verrucosum, 

Candida albicans” e efeito virucida para os “virus Hepatite B, vírus HIV-

1 (HSV), H1N1 da gripe A e o coronavírus “Covid-19”, Vírus SARS -CoV 

– 2, SARS-CoV, 

Não ataca a pele, roupas, metais sensíveis, materiais sintéticos ou 

borrachas.  

// Campo de Aplicação:  

Vircov Pro destina-se a ser utilizado exclusivamente em  cabines ou 
tuneis de descontaminação em todas as áreas afetas à saúde pública, 
em estações ferroviárias, marítimas, rodoviárias, escolas, lares de 3ª 
idade, fábricas, indústrias e zonas comerciais, zonas de confinamento e 
cercos sanitário,  jardins-de-infância, bombeiros e proteção civil, 
hospitais, clínicas dentárias, etc. e ainda em todos os locais não 
indicados, onde se pretenda evitar a propagação do vírus “Covid 19”. 
 
// Modo de Emprego:  

Vircov Pro deve ser utilizado sem diluição diretamente da embalagem 

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. O Vircov Pro pode ser utilizado puro ou 

numa escala de diluição de 1/1, dependendo do modo de aplicação. Se 

necessário, poderá ser utilizado com larga eficácia, para 

descontaminação de mercadorias ou outros objetos através de 

nebulizadores ou por pulverização manual. 

Produto inflamável. Não fumar ou foguear dentro da cabine. Proteger os 
olhos para evitar o contato com o produto. Não enxaguar. É obrigatória 
a utilização de óculos para proteger a visão. 
 
// Armazenagem:  

Produto inflamável. Armazenar sem cuidados especiais, afastado de 

fontes de calor e ignição. 

Não fumar ou foguear e manter fora do alcance das crianças. 
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Aspeto Líquido 

Cor Incolor 

Aroma Ligeiro a menta 

Densidade 
0,885 Kg/dm3 + 50 
gramas   

Índice de Refração 1,360 - 1,374   

 

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. 


