
 
Desinfectante de base alcoólica de 
acção rápida 

Desinfectante de base alcoólica de acção rápida, isento de aldeídos, fragrâncias e 
colorantes. Não deixa resíduos. 



Bacillol® AF 

 

Propriedades do produto 
 

 Sem fragrâncias 
 Sem aldeídos 
 Não deixa resíduos 
 
Composição 

 

Ingredientes activos em 100 g: Propan-1-ol 45.0 g, propan-2-
ol 25.0 g, etanol 4.7 g. 
 
Actividades microbiológicas 
 

Bactericida, Leveduricida, fungicida, tuberculicida, 
micobactericida, virucida contra vírus encapsulados (incl. 
HBV, HIV, HCV), adenovírus, parvovírus e rotavírus. 
 

Áreas de aplicação 
 

Bacillol® AF está indicado para a desinfecção rápida de 
superfícies resistentes ao álcool, onde é exigida uma 
desinfecção rápida e uma secagem sem resíduos, por 
ex.: 
 equipamento médico incluído na Directiva de 

Dispositivos Médicos  
 hospitais e residências 
 cozinhas industriais e áreas de processamento de 

alimentos 
 
Instruções de aplicação 

 

Limpar as superfícies a desinfectar com a solução pronta 
a usar suficiente para assegurar uma cobertura 
completa.  
 
A quantidade de solução aplicada não deve exceder 50 ml 
por m2. A quantidade total aplicada por sala não deve 
exceder 100 ml por m2 de área. Instruções especiais de 
acordo com as regras de segurança para a prevenção de 
fogo e explosão causados por desinfectantes de álcool 
emitidas por associação profissional. 
Só devem ser tratadas as superfícies a ser desinfectadas. A 
desinfecção só pode ser efectuada quando não existirem 
vapores ou gases combustíveis na sala (por ex. petróleo, 
éter). Se a corrente eléctrica não puder ser desligada no 
quadro principal, devem ser tomadas medidas para evitar 
que qualquer interruptor seja ligado. As superfícies quentes 
devem ter arrefecido o suficiente. 
Durante a aplicação do spray o sistema de ventilação (ar 
condicionado) deve estar a funcionar, ou deve assegurar-se 
que haja ventilação. Notas especiais: Não está indicado 
para acrílico, Plexiglas® ou lacados de base alcoólica. Em 
caso de dúvida, teste a resistência de materiais delicados 
antes de utilizar. 
 

Use os desinfectantes com segurança. Leia sempre o 
rótulo e a informação sobre o produto antes de o utilizar.  
 
 
 
 
 
 
 

Dosagem 
 

Desinfecção de superfícies (com toalhete) 
Bactericida/Leveduricida1)  
– Condições de sujidade conc – 30 seg2) 
 conc – 5 min 
Fungicida1)  
– Condições de sujidade conc –  5 min 
Tuberculicida1) 
– Condições de sujidade conc – 30 seg 2) 
 conc – 5 min  
Micobactericida1)  
– Condições de sujidade conc  – 30 seg 2) 
 conc – 5 min 
Virucida contra vírus encapsulados  
(incl. HBV, HIV, HCV)  conc –  30 seg 
Adeno virus conc  –   1 min 
FCV 3) conc -         5  min 
Papova vírus conc – 10 min 
Rota vírus  conc – 1 min 
Processamento de alimentos (Bactericida+ Fungicida)4); 
Área A 
– área pouco suja – 20 °C conc – 30 min  
– área pouco suja – 10 °C conc – 30 min 
Processamento de alimentos (Bactericida +Fungicida)4); 
Área A 
– área muito suja – 20 °C conc  – 30 min 
– área muito suja – 10 °C conc  – 30 min 
Processamento de alimentos (Bactericida+ Fungicida)4); 
Área B 
– área pouco suja  – 20 °C conc – 30 min 
– área pouco suja – 10 °C conc –  30 min 
Processamento de alimentos (Bactericida+ Fungicida)4); 
Área B 
– área muito suja – 20 °C conc  – 30 min 
– área muito suja – 10 °C conc  – 30 min 

 
1) Utilizando novos métodos standard; com acção mecânica 
2) Desinfecção rápida 
3)  vírus sucedâneo de norovirus, sem carga orgânica 
4)  DVG 
 

Listagem 
 

Certificado/Lista emitida pela Associação para Higiene  
Aplicada (VAH). 
Listagem emitida pela Sociedade Alemã de Medicina 
Veterinária (DVG) Higiene Alimentar. 
Marcação CE conforme Directiva sobre Dispositivos 
Médicos (MDD).  
 
Dados físico - químicos 

 

Ponto de inflamação (DIN 51755) 25 °C 
Densidade (20 °C) aprox. 0.86 g/cm3 

Refracção nD
20 aprox. 1.38 

 
 
 
 



Bacillol® AF 

 

 
 
Apresentações 

 

Garrafas de 50 ml, 500 ml, 1 litro, 5 litros. 
 
Rotulagem conforme EG 1999/45: Irritante. Inflamável. 
Constitui perigo para os olhos. Os seus vapores podem 
causar sonolência e tonturas. Manter afastado do alcance 
das crianças. Não inspirar os seus vapores. Em caso de 
contacto com os olhos, lavar imediata e abundantemente 
com água e consultar ao médico. Utilizar apenas em áreas 
bem ventiladas. 
 
As recomendações sobre os nossos produtos baseiam-se 
em testes científicos e são fornecidas de boa fé. 
Recomendações mais detalhadas, tais como a 
compatibilidade com os materiais, são apenas possíveis em 
casos especiais. As nossas recomendações não são 
obrigatórias nem constituem uma garantia. Não obstam a 
que o cliente realize os seus próprios testes, tendo em vista 
os seus objectivos e processos. A esse propósito não 
podemos aceitar qualquer responsabilidade. A nossa 
responsabilidade está de acordo com as nossas condições 
gerais de venda e fornecimento 
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