
 

  

AIRTOP® 

Benefícios 

 Elevada rentabilidade 
Uma lata permite desodorizar 
uma área de 800-1000m2. 
Deste modo, uma 
pulverização de um segundo 
desodoriza uma área de 40-
50m2; 

 Pulverização de longo 
alcance, que permite 
desodorizar e desinfetar 
espaços de grande dimensão; 

 Previne a propagação da 
bactéria Legionella 
Pneumophila; 

 Contribui para a qualidade do 
ar no ambiente de trabalho; 

 Não mancha nem descolora 
as superfícies; 

 Retira os cheiros de fumo que 
penetram nos tecidos, 
tapetes, móveis e ar 
proporcionando um ambiente 
saudável; 

 

Modo de Emprego 

 Agitar bem antes de utilizar.  

 Pulverizar diretamente sobre 
a superfície/atmosfera a 
desinfetar. 

 Uma pulverização de um 
segundo permite desodorizar 
uma área de 20m2.  

 

Todos os produtos fabricados pela PETROCHEM são ensaiados no seu Laboratório de Análises, Acreditado pelo Instituto Português de Acreditação (certificado nº L0171). 
 
As recomendações sugeridas são baseadas numa longa experiência prática e laboratorial, servindo apenas como orientação.  
Dado que a aplicação dos produtos está fora do nosso controlo, a nossa responsabilidade é limitada apenas à manutenção das suas características.  
A PETROCHEM recomenda, em caso de dúvida, a realização de ensaios prévios. As imagens são meramente ilustrativas. 
 

FOLHETO COMERCIAL 

Produtos Químicos de Portugal 

Edifício Petrochem 
Zona Industrial de Frielas 
2660-025 Frielas (Loures) - Portugal 

Apartado (P.O Box) 50127  
1703-001 Lisboa 

Phone +351 219 896 340 
Fax +351 219 890 176 

comercial@petrochem.pt 
www.petrochem.pt 

Edição: OUT/20 Descrição 

AIRTOP® é um poderoso biocida com eficácia 
testada, comprovada e certificada na ação 
bactericida, fungicida e virucida em suspensão no 
ar. Pode também ser comercializado em líquido 
(jerrican de 10L e 25L). 
 

Características 

» Produto incolor; 
» Fragrância a menta. 
 

Dados microbiológicos 

Eficácia bactericida de acordo com a Norma 
Europeia EN1276, para as estirpes Enterococcus 
hirae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa 
e Staphylococcus aureus, em condições sujas e 
com tempo de contacto de 5 minutos, com uma 
diluição a 20%. 

Eficácia bactericida de acordo com a Norma 
Europeia EN13623, para a estirpe Legionella 
pneumophila com tempo de contacto de 5 
minutos, com uma diluição a 20%. 

Eficácia fungicida de acordo com a Norma 
Europeia EN1650, em condições sujas, para a 
estirpe Candida albicans e Aspergillus brasiliensis, 
e com tempo de contacto de 5 minutos, com uma 
diluição a 20%. 

Eficácia virucida de acordo com a Norma 
Europeia EN14476, para a estirpe Adenovirus 
type 5, em condições sujas e com tempo de 
contacto de 60 minutos, com uma diluição a 20%. 

Os relatórios dos testes de eficácia encontram-se 
disponíveis a pedido 

 

Embalagem 

Spray de 750ml (1 000cc) 
 

Quantidade mínima 

A quantidade mínima comercializada é de 1 caixa 
de 12 unidades. 
 

 

 

 

Desinfetante de ar (spray) 
Campo de Aplicação 

AIRTOP® é a solução a aplicar em todos os 
locais onde se pretenda a desinfeção do ar e 
superfícies, assim como a eliminação de maus 
cheiros, de bactérias, fungos e vírus, tais como: 

» Estabelecimentos de ensino (incluindo 
creches e similares); 

» Estabelecimentos públicos e comerciais; 

» Hospitais (incluindo salas de operações); 

» Hotéis; 

» Veículos; 

AIRTOP® é utilizado com grande frequência na 
desinfeção de filtros de ar, condensadores e 
todos os equipamentos de ar condicionado, 
apresentando eficácia comprovada e 
certificada no combate à bactéria Legionella 
Pneumophila. 

A sua pulverização de longo alcance dispersa 
micropartículas responsáveis pela eliminação 
eficaz de bactérias, fungos e vírus em 
suspensão no ar e nas superfícies. 
 

Outras informações relevantes 

AIRTOP® está notificado na Direção Geral de 
Saúde (DGS), segundo o Regulamento dos 
Produtos Biocidas, para os tipos de produto 
(TP): 

» TP2 -Desinfetantes e algicidas não 
destinados a aplicação direta em seres 
humanos. 
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