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DESINFETANTE BACTERICIDA, FUNGICIDA E VIRUCIDA PARA DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIE 
 
DESCRIÇÃO 
O ALCOLAC PLUS é um desinfetante bactericida, fungicida e virucida à base de álcool de amplo espectro, 
indicado para desinfeções intermédias de superfícies em contacto com alimentos (bancadas e mesas de 
trabalho, recipientes, equipamentos, depósitos, etc.). Também é adequado para uso ambiental, para 
desinfecção de contato em tecidos. 
 
CARACTERÍSTICAS 
o Recomendado para superfícies que requeiram uma descontaminação frequente para manter um 

correto nível de higiene antes de retomar o processo produtivo. 
o Pode ser utilizado para a desinfeção de superfícies que sejam sensíveis à humidade ou em que a 

aplicação de soluções aquosas não seja permita ou desejada. 
o Graças ao seu alto teor alcoólico, a capacidade de difusão é muito alta. Isso confere ao produto um 

grande poder de expansão acima das superfícies onde é aplicado. 
o Não deixa resíduos visíveis. 
o Não contém amónio quaternário. 

 
PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 
 

ASPETO E COR pH DENSIDADE (20 °C) COMPOSIÇÃO 
Líquido transparente 
incolor 

6,9 ± 1,0 0,892 ± 0,020 g/cm3 Contém etanol (75,00%) e excipientes q.s.p. 100,00%. 

 
MODO DE UTILIZAÇÃO 
Desinfeção de superfícies: 

o O ALCOLAC PLUS é utilizado puro. Aplique por pulverização direta sobre as superfícies ou materiais 
limpos a uns 40 cm de distância para formar uma película uniforme. Também pode ser aplicado 
com um pano de qualidade alimentar, impregnando-o com o produto em questão. 

o Deixe atuar durante um mínimo de 5 minutos para conseguir um efeito bactericida e virucida ou 15 
minutos para conseguir um efeito fungicida. 

o Enxague as partes tratadas (maquinaria e/ou utensílios) com água potável antes de as utilizar. 
Desinfeção de tecidos: 

o O ALCOLAC PLUS é utilizado puro. Aplique por pulverização direta sobre as superfícies ou materiais 
limpos a uns 40 cm de distância para formar uma película uniforme. 

o Deixe atuar durante um mínimo de 5 minutos para conseguir um efeito bactericida e virucida ou 15 
minutos para conseguir um efeito fungicida. 

o Os tecidos serão enxaguados adequadamente com água sem produtos químicos, antes do uso. 
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* Recomenda-se realizar um teste de pré-tratamento para verificar a compatibilidade do produto com os 
materiais.  
* Não aplique em superfícies lacadas. 
* Não aplique em tecidos delicados (couro, seda, etc.). 
* Não pode ser aplicado em tecidos ou peças de roupa que não possam ser lavadas e que estejam em 
contato com a pele. 
 
ARMAZENAMENTO 
Armazenar entre 5-35 ºC. O produto tem de ser armazenado afastado de fontes de calor e elétricas. Não 
fumar na área de armazenamento. Se for possível, evite a exposição à radiação solar direta. Conserve este 
produto afastado de agentes redutores, agentes oxidantes, ácidos e álcalis. 
 
RECOMENDAÇÕES 
Utilize antes do fim do prazo de validade (2 anos a contar da data de envio). 
 
PRECAUÇÕES 
Consulte a ficha de segurança para informação adicional sobre o produto. 
 
INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR 

- Conforme a norma UNE-EN 13697, o ALCOLAC PLUS diluído a 50%, aplicado a 20 
°C em superfícies em condições limpas (com uma solução aquosa de albumina bovina 
a 0,3 g/l), passados 5 minutos possui uma atividade bactericida para a Escherichia coli, 
a Staphylococcus aureus, a Enterococcus hirae, a Salmonella typhimuirium e a Listeria 
monocytogenes.  
Nas mesmas condições, com leite desnatado 0,85%, também possui as mesmas 
capacidades para a Pseudomonas aeruginosa. 

- Conforme a norma UNE-EN 13697, o ALCOLAC PLUS aplicado a 20 °C em 
superfícies em condições limpas (com uma solução aquosa de albumina bovina a 0,3 
g/l), passados 15 minutos possui uma atividade fungicida para a Candida albicans e 
Aspergillus brasiliensis. 

- Conforme a norma UNE-EN14476:2014+A1:2015, o ALCOLAC PLUS diluído a 
80%, passados 5 minutos possui uma atividade virucida contra os três vírus 
obrigatórios do padrão Poliovírus tipo 1, Adenovírus tipo 5 e Norovírus murino e 
contra o vírus Influenza A (H1N1). 
 
Comercializado por: ROESP B-0318-S. 
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APRESENTAÇÃO 
Garrafas de 1 L em caixas de 12 unidades 
Garrafões de 5 L em caixas de 4 unidades 
Garrafões de 20 L 
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