
 

  

PETRAL®- ASL 

Benefícios 

 Pronto a usar; 

 As propriedades antissépticas 
conferem-lhe um alto poder 
desinfetante; 

 Não forma espuma; 

 pH próximo da pele a fim de 
manter o seu equilíbrio 
natural; 

 Não irrita nem seca a pele; 

 Não necessita de passar por 
água; 

 Evapora rapidamente sem 
deixar resíduo. 

 

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. 
 

Descrição 

Desinfetante líquido de base alcoólica, para 
desinfecção das mãos, de superfícies ou 
objectos, e para superfícies que entram em 
contacto com géneros alimentícios. 
 

Características 

» Líquido transparente; 
» Cor azul; 
» Baixa viscosidade; 
» Odor a álcool; 
» Teor de etanol: min. 70 % v/v. 
 

Campo de Aplicação 

Destina-se à desinfeção higiénica das mãos por 
fricção, e em todos os tipos de superfícies ou 
objetos sujeitos a contacto manual frequente, 
podendo estar em contacto com géneros 
alimentícios.  
A sua utilização é aconselhada nas áreas de 
Saúde (Centros de Saúde, Hospitais e Clínicas), 
Agro-Alimentar (Matadouros e Unidades de 
preparação de alimentos), pré-escolar e escolar, 
IPSS, Lares e Residências de idosos, edifícios 
públicos, hotelaria e restauração, e em todos os 
locais onde haja risco de contaminação. 
 

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 limpas e 
com tempo de contacto de 30 segundos (higiene 
das mãos) e em condições sujas e com tempo de 
contacto de 2 minutos (superfícies). 

Eficácia fungicida acordo com a Norma Europeia 
EN1650, em condições limpas, para a estirpe 
Candida albicans, e com tempo de contacto de 
30 segundos (higiene das mãos), e em condições 
sujas, para a estirpe Candida albicans e 
Aspergillus brasiliensis, e com tempo de 
contacto de 2 minutos (superfícies). 

Eficácia virucida de acordo com a Norma 
Europeia EN14476, para a estirpe Adenovirus 
type 5, em condições limpas e com tempo de 
contacto de 30 segundos (higiene das mãos) 

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

 

Modo de Emprego 

Aplicar uma pequena quantidade nas mãos secas. 
Esfregar bem nos espaços entre os dedos, unhas 
e pontas dos dedos durante 30 segundos. 
 
Na desinfeção de superfícies ou objectos, aplicar 
por pulverização ou esguicho e deixar actuar 2 
minutos até evaporar. Não deixa resíduo. 
 
O nº de vezes a aplicar e respectiva 
calendarização é muito variável e altamente 
dependente do grau de contaminação. 
 

IMPORTANTE: Evitar pulverizar perto de 
equipamentos eléctricos desprotegidos. Não 
pulverizar sobre superfícies quentes, nem perto 
de fontes de ignição. Evitar a formação de 
aerossóis. 

Cuidados no manuseamento 

Não requer cuidados especiais de protecção, 
desde que utilizado para o fim a que se destina. 
 
Na utilização em grandes superfícies, por 
pulverização, seguir as recomendações da Ficha 
de Dados de Segurança. 
Produto compatível em todos os materiais 
encontrados em contexto alimentar. Em caso de 
dúvida, é aconselhável realizar um teste 
individual no material. 

 

Outras informações relevantes 

Produto notificado segundo o Regulamento dos 
Produtos Biocidas, na Direção Geral de Saúde 
(DGS), para os tipos de produto (TP): 
» TP1 - Desinfetantes utilizados na higiene 

humana. 
» TP2 - Desinfetantes e algicidas não destinados a 

aplicação direta em seres humanos. 
 

E na Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária 
para o tipo de produto (TP): 
» TP4 – Superfícies em contato com géneros 

alimentícios e alimentos para animais. 
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