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PURIFICADOR INTERIOR PRO 

Tratamento Higiênico em Spray para Ambientes 

O PURIFICADOR INTERIOR PRO é um tratamento que higieniza o ar e 

as superfícies de um ambiente, removendo contaminantes e deixando 

um aroma agradável.  O seu poderoso spray fornece 20 ml/segundo, 

tornando possível higienizar salas até 70 m2 (160 m3) ou 3 veículos. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Depois de utilizar luvas, óculos e máscara, serão necessários 30 segundos e um simples gesto para 

higienizar salas de até 70 m2 - 160 m3 numa única passagem (residências, escritórios, lojas, restaurantes, 

cinemas, salas de aula, cantinas). O poderoso spray de 600 ml fornece 20 ml/segundo. Isto garante a 

completa saturação do ar em apenas 30 segundos, permitindo que as moléculas desinfetantes se 

depositem uniformemente em todas as superfícies presentes no ambiente.  

Deixando agir por pelo menos 10 minutos, o tratamento com PURIFICADOR INTERIOR PRO garante a 

purificação total. É necessário ventilar o ambiente antes da utilização. Também é recomendável iniciar o 

tratamento pela parte de trás da sala, recuando em direção à saída. Durante a aplicação, mantenha uma 

distância de pelo menos 1,5 metro de superfícies, objetos e paredes. 

Purificação total do compartimento de passageiros 

Com o PURIFICADOR INTERIOR PRO, é possível higienizar até 

3 compartimentos de passageiros para veículos, autocarros, 

veículos de emergência, carrinhas, vagões de comboio e 

metro, cabines de aeronaves, etc.  
Um único produto para purificar o interior e todas as 

superfícies de contato frequentes (painéis, volantes, cintos de 

segurança, caixa de velocidades, pegas, palas de sol, etc.).  
 
 
 
 
 
DECLARAÇÕES DE PERIGO 
AVISO 

Declarações de perigo: H222 + H229 Aerossol extremamente inflamável. 
Recipiente sob pressão: pode explodir se aquecido. 
H319 Provoca irritação ocular grave. 
Frases de precaução: P210 Manter longe do calor, superfícies quentes, 
faíscas, chamas abertas e outras fontes de ignição. 
Proibido fumar. P211 Não pulverize sobre chamas ou outras fontes de 
ignição. P251 Não fure ou queime, mesmo após o uso. 
P410 + P412 Proteger dos raios solares. Não exponha a temperaturas 
superiores a 50 ° C. 

Produto de utilização profissional. Não fique na sala durante o tratamento. Embalagem pressurizada: pode explodir 
se aquecida. 
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