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DAR-80  
DESINFETANTE ALCOÓLICO SEM ENXAGUAMENTO 

ALCORAPID 
DESCRIÇÃO 
Desinfetante de base alcoólica pronto a usar, indicado para desinfeções rápidas. 
 
APLICAÇÕES 
o Adequado para a desinfeção de superfícies, equipamentos e utensílios na Indústria 

Agroalimentar;  
o Pode aplicar-se na desinfeção de bancadas, tábuas de corte, mesas, peças 

desmontáveis, equipamentos e outros utensílios, em áreas alimentares, cozinhas e 
zonas de manuseamento e preparação de alimentos; 

o Adequado para a desinfeção de superfícies, bancadas, utensílios e equipamentos em clínicas 
veterinárias; 

o É adequado para desinfeção rápida de unidades de saúde e institucionais, tais como hospitais, clínicas 
médicas, lares e jardins de infância.  

o É adequado para usar em tecidos, desde que, a pulverização seja feita a pelo menos 50 cm de distância. 
Antes de utilizar, verificar a compatibilidade dos tecidos, numa zona mais resguardada. Ter especial 
cuidado em tecidos delicados. 

 
BENEFÍCIOS 
o Fórmula com um teor de álcool de 93,1% (v/v), cumprindo com as indicações internacionais da OMS; 
o Conjuga a eficácia de dois álcoois, o álcool etílico e o álcool isopropílico; 
o Altamente eficaz contra um largo espectro de microrganismos: bactérias, leveduras, fungos e vírus;  
o Produto pronto a usar e de ação rápida; 
o Secagem rápida, sem deixar resíduos; 
o Não forma espuma; 
o Não necessita de enxaguamento; 
o Adequado a zonas onde não se podem usar produtos de base aquosa. 
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DAR-80  
DESINFETANTE ALCOOLICO SEM ENXAGUAMENTO 
 
 
MODO DE UTILIZAÇÃO 
Antes de aplicar o produto: efetuar a limpeza prévia das superfícies, de modo a remover resíduos e matéria 
orgânica existente; 
o Pulverizar o produto diretamente na superfície a desinfetar. Deixar atuar entre 1 a 15 minutos, passar 
um pano ou papel que não deixem resíduos e deixar secar. Não necessita de enxaguamento. 
Importante: Evitar a aplicação perto de sistemas elétricos, devido ao elevado teor alcoólico. Não pulverizar 
sobre superfícies quentes, nem perto de fontes de ignição (ex. chamas) 

 
INFORMAÇÃO TÉCNICA 

Aparência Líquido incolor não viscoso 
Fragrância Alcoólica 
Biodegradabilidade >90% 
Densidade (g/cm3) 0.82±0.01 
pH 7.3–8.3 

 
COMPOSIÇÃO 
Etanol: 80%  
Propanol: 5-15% 
 

INFORMAÇÃO MICROBIOLÓGICA 
Estudos microbiológicos  

Atividade microbiológica  Norma  Tempo de contacto  
  
  
Bactericida  

EN1276: P. aeruginosa, S. aureus, E. hirae, E. coli   
 
 

5 a 15 minutos 

EN13697: P. aeruginosa, S. aureus, E. hirae, E. coli 
EN13727: P. aeruginosa, S. aureus, E. hirae 

  
Leveduricida  

EN1650: C. albicans  
EN13624: C. albicans  

  
Fungicida  

EN1650: A. Brasiliensis, C. albicans  
EN13697: A. Brasiliensis, C. albicans  
EN13624: A. Brasiliensis, C. albicans  

Virucida  EN14476: Vaccinia vírus Ankara  
Atividade virucida sobre vírus envelopados  

1 minuto  
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DAR-80 

DESINFETANTE ALCOOLICO SEM ENXAGUAMENTO 
 
 
CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO 
Produto estável em condições normais. 
Manter o produto na embalagem de origem fechada em local fresco e ao abrigo da luz solar. 
A Ficha de Dados de Segurança contém informação completa sobre manuseamento e classificação do 
produto. 

 
EMBALAGEM 

 

Versão 3 
Revisão 13/05/2021 


