
 

 

  

vircov sun desinfetantes 

Super Desinfetante Virucida, para controlo 

e contenção pandémica nas praias. 

// Desinfeção de Praias e Parques, PH Neutro, 

100% Biodegradável e sem Impacto Ambiental 

• Poderosa Solução de desinfeção biocida: que permite 
atuar nas 4 maiores origens das doenças: germes, 
fungos, bactérias e vírus. 

• Bactericida e fungicida, destrói rápida e eficazmente os 
microrganismos de várias estirpes 

• Virucida, elimina diversas estirpes do vírus 
(Coronavírus) como, o SARS-CoV2 (Covid-19), 
SARS_CoV e MERS_CoV. 

• Em virtude de ser utilizado um sequestrante /molhante 
natural, totalmente biodegradável, é facilitada a adesão 
e o contacto do produto com as areias das praias ou de 
parques, permanecendo o seu efeito residual 
garantindo desta forma uma eficácia do produto 
superior a outros virucidas do mercado. 

1. Na época balnear a afluência de pessoas às praias, 

aumentam o risco de contaminação cruzada 

 

 

 

2. Desinfetantes que são nocivos para as pessoas, 

animais e ambiente 

 

 

3. Desinfetantes que não mantém um efeito residual de 

esterilização 

 

 

 

4. Produtos com baixa rentabilidade 

 

1. Aplicando VIRCOV SUN antes da época balnear começar, 

garante um efeito de proteção e esterilização das areias, 

evitando contaminação cruzada. 

 

2. VIRCOV SUN, é inócuo para pessoas, animais e ambiente, 

podendo ser aplicado com toda a segurança 

 

3. VIRCOV SUN garante que com apenas 1 aplicação, exista 

um efeito residual que subsiste no tempo. Pode variar 

dependendo da afluência de pessoas. 

 

4. VIRCOV SUN tem diluições que permitem que este produto 

seja viável economicamente na sua utilização 

 



 

 

 

vircov sun desinfetantes360 

• Todas as zonas afetas à saúde pública, onde exista areal de contacto 

humano. 

• As areias nomeadamente das praias, são uma potencial fonte de 

contacto massiva e por esse facto a sua desinfeção programada torna 

se essencial. 

• Utilização na desinfeção aeróbica, através de pulverização, 

atomização ou nebulização. 

O Plano de desinfeção e respetivas diluições faz se conforme o seguinte esquema: 

 

• 15 ml Vircov Sun para 1 litro de água = Aplicação antes da época balnear começar 

• 10 ml Vircov Sun para 1 litro de água = A meio da época balnear, com os reforços que entenderem 

necessários pela utilização intensiva de cada praia. 

Aspeto Líquido 

Cor Incolor 

Aroma Característico 

pH 6,00 – 8,00 

% Matéria Ativa 14,00 – 17,00 

 

Notas Importantes: 
 
Este produto está devidamente notificado na 
Direção Geral da Saúde (DGS) de acordo 
com o Decreto Lei nº. 140/2017, 
Regulamento dos produtos biocidas, para os 
seguintes tipos de produto (TP) 
 
- TP2 – Desinfetantes e algicidas não 
destinados a aplicação direta em seres 
humanos ou animais  

 


