
 

  

CHEM-SPRING 

Benefícios 

 Assegura a desinfeção de 
bactérias em suspensão 
aérea, bem como fungos e 
bolores; 

 Elimina os maus cheiros 
devido à humidade, bafio, 
fumo e tabaco, contribuindo 
para uma melhoria de 
qualidade nos espaços de 
trabalho, por exemplo; 

 Permite uma 
descontaminação temporária 
do ambiente; 

 Não mancha nem descolora 
as superfícies. 

 

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. 
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Descrição 

Constituído por desinfetantes à base de cloreto 
de benzalcónio, álcoois e substâncias odoríficas. 
 

Características 

» Produto líquido transparente; 
» Cor esverdeada; 
» Baixa viscosidade; 
» Aroma agradável a citrinos. 
 

Campo de Aplicação 

Recomendado na desinfeção de ambientes 
viciados e na desodorização de superfícies em: 
» Ambulâncias; 
» Autocarros; 
» Sanitários; 
» Hospitais e Clínicas; 
» Hotéis; 
» Restaurantes e Cafés; 
» Escolas; 
» Ginásios; 
» Cinemas; 
» Clubes; 
» Escritórios. 
De um modo geral, onde se torne necessário uma 
descontaminação temporária do ambiente. 
 
 

Outras informações relevantes 

Este produto 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. 

 
 

Modo de Emprego 

CHEM-SPRING deve ser utilizado sem diluição.  
Pode ser aplicado por pulverização em neblina 
fina ou por contato.  

Na eliminação de maus cheiros, pulverizar 
diretamente as superfícies a tratar.  

Na desinfeção de superfícies, utilizar um pano 
embebido em produto e aplicar diretamente.  

A desinfeção do ambiente deverá ser repetida 
periodicamente de acordo com o grau de 
contaminação existente.  

Não pulverizar diretamente em zonas de 
confeção ou armazenagem de alimentos. 

Ambientador desodorizante  
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