
VIRUCIDA CUMPRE COM A
NORMA EN14476

SERVIÇO DE NEBULIZAÇÃO PARA 
DESINFEÇÃO DE BACTÉRIAS 
E VÍRUS

OS RESULTADOS PERDURAM 30 DIAS

EFICÁCIA
GARANTIDA

A ValorSines disponilibiliza um serviço de desinfeção de espaços e instalações, em conformidade com a 
Norma EN 14476, através de um desinfetante/virucida, que, combinado com o método de aplicação por 
nebulização, permite aceder a grandes áreas, mesmo de difícil acesso e em curtos períodos de tempo, 
garantindo uma eficácia máxima e um período mínimo de inatividade para o negócio das empresas.

A implementação regular deste serviço de desinfeção deve fazer parte do plano de ação para 
prevenir/impedir a propagação de bactérias e vírus nocivos, como seja o vírus da gripe, 
sendo especialmente recomendado a negócios e organizações cujas instalações implicam um fluxo 
constante de pessoas, como o caso de hotéis, feiras, atrações turísticas, espaços de lazer, centros 
comerciais, transportes públicos… entre outros.

A realização de cada serviço de nebulização originará a emissão de um certificado de desinfeção, com 
a respectiva data de intervenção e identificação dos produtos utilizados.
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Os desinfetantes/virucidas utilizados pela ValorSines têm reconhecida eficácia e segurança contra 
bactérias e vírus, selecionados a nível global pelas mais variadas entidades para o 
controlo de emergências e doenças, encontrando-se listados nos guias de biossegurança da 
Organização das Nações Unidas para alimentação e agricultura.

Estes desinfetantes/virucidas atuam em largo espectro, não seletivo e por oxidação, garantindo a 
destruição dos microrganismos-alvo, sendo rapidamente biodegradáveis e seguros para as pessoas, 
pois não deixam resíduos após utilização.

Os desinfetantes/virucidas utilizados

O que devo esperar durante o serviço

Recomendações após a realização do serviço

Recomendações prévias à realização do serviço

Por forma a garantir uma segurança e a máxima eficácia do serviço, recomenda-se a adoção dos 
seguintes procedimentos:
- Remoção de quaisquer objetos passíveis de danos por humidade (por ex. Obras de arte…);
- Remoção de alimentos, recipientes e utensílios alimentares nos espaços objeto de intervenção e ao
alcance da nebulização;
- Cobrir e proteger com plástico todo o equipamento elétrico - teclados, monitores, impressoras…;
- Desinfeção prévia com um produto seguro qualquer artigo que se cubra ou se retire (toalhetes à base
de álcool ou spray).

Para garantir a eficácia do serviço deverão ser tomadas em consideração as seguintes recomendações:
- Se permanecer humidade, deverá secar-se com uma toalha de papel que se colocará posteriormente
no lixo;
- Evitar contato direto com o produto;
- Garantir que todos os objetos/materiais removidos anteriormente tenham sido adequadamente
desinfetados antes de serem recolocados no espaço tratado.

A implementação deste serviço implica a dispersão do desinfetante/virucida em micropartículas, que 
permanecerão em suspensão no ar até serem depositadas lentamente em todas as superfícies, o que 
fará com que estas se humedeçam, iniciando o desinfetante/virucida a sua atuação. Para eficácia do 
serviço, devem deixar-se secar as superfícies e não deverá aceder ao espaço objecto da intervenção até 
1 hora após o término da aplicação.
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