
 

  

AIRTOP® 

Benefícios 

 Desodoriza e desinfeta 
espaços de grande dimensão; 

 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 

Sistemas de ar condicionado 

Efetuar uma diluição a 20% e 
aplicar por pulverização nas 
condutas de distribuição 
através de bombas doseadoras.  

 

Desinfeção de superfícies 

Após diluir a 20%, embeber um 
pano com o produto e aplicar 
sobre as superfícies e objetos a 
desinfetar. Pode também ser 
aplicado por pulverização (ver 
Produtos Complementares). 

 

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. 
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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. 

 

 

Desinfetante de ar 

Tipo Normas Estirpes de referência
Tempo 

contacto

EN 1276
Escherichia coli ATCC 10536, Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442, 

Staphylococcus aureus ATCC 6538, Enterococcus hirae ATCC 10541
5 min

EN 13623 Legionella pneumophila CIP 103861 5 min

Fungicida EN 1275 Candida albicans ATCC 10231 e Aspergillus niger ATCC 16404 5 min

Virucida     EN 14476 Adenovirus Type 5, ATCC VR-5 e Poliovirus Type 1, LSc-2ab 60 min

Bactericida

Descrição 

AIRTOP® (ex-AIR PURE) 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 spray. 
 

Características 

Produto incolor e com odor a menta. 
 

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; 

Utilizado com grande frequência na desinfeção 
de filtros de ar e condutas de ar condicionado, 
AIRTOP® apresenta também eficácia 
comprovada e certificada no combate à bactéria 
Legionella Pneumophila. 

AIRTOP® dispersa micropartículas responsáveis 
pela eliminação eficaz de bactérias, fungos e 
vírus em suspensão no ar e nas superfícies. 
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