
 

 

  

air menta (air fresh - aerossol) desinfetantes360 

Desinfetante, Virucida, Purificador do 

Ambiente 

// Refresca, desinfeta e purifica a 

atmosfera ambiente 

• Purifica e desinfeta o ar 

• Aroma agradável 

• Ação rápida 

• Efeito prolongado 

• Submetido ao controlo Microbiológico da 
Faculdade Farmácia Universidade Lisboa  

• Recomendamos para prevenção da propagação 
dos mais variados vírus, nomeadamente 
SARS_COV2 (Covid 19). 
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1. Maus cheiros e ambientes viciados. 

 

 

2. Produtos que demoram a atuar. 

 

 

 

3. Tratamentos pouco duradouros. 

 

 

 

4. Produtos que servem para um só fim. 

1. Air Menta, controla os maus cheiros, 

destruindo as bactérias que os originam. 

 

2. Tem uma ação rápida, quando utilizado 

por nebulização trata uma sala média em 1 

minuto. 

 

3. Tem um efeito prolongado, concebido à 

base de essências naturais, contém 

conservantes e fixadores. 

 

4. Tem uma fórmula de quádrupla-ação. 

Numa só operação limpa, desinfeta, 

desodoriza e purifica. 



 

 

 

air menta (air fresh - aerossol) desinfetantes360 

• Hospitais, Clínicas... 

• Ambulâncias, Enfermarias,... 

• Piscinas, Spas, Ginásios 

• Clubes, Corredores, Salas Cinema, Teatros... 

• Salas reuniões, Veículos de transporte público... 

• Lares, creches, infantários, Igrejas... 

• Hotéis, Bombeiros, Escolas... 

• Edifícios de escritórios 

• Serviços públicos... 

PARA ELIMINAR BACTÉRIAS E VÍRUS EM SUSPENSÃO NO AR: Pulverizar AIR MENTA até formar uma ligeira neblina. Este produto reduz o 

número de bactérias e partículas de vírus. Este tratamento descontamina o ar temporariamente. Repetir a aplicação periodicamente, em função das 

condições existentes. 

PARA DESODORIZAÇÃO E DESINFECÇÃO EFICAZ DE TELEFONES, BRINQUEDOS, PUXADORES, ACESSÓRIOS DE CASA DE BANHO, 

cheiros a bafio ou humidade: Embeber um pano com AIR MENTA e aplicar diretamente nos objetos, no caso dos brinquedos laváveis enxaguar. 

No caso de cheiros a bafio ou humidade pulverizar diretamente na zona a tratar, depois de limpas. 

PARA DESODORIZAR E DESINFECTAR O AR: Pulverizar a atmosfera com o produto, usando um pulverizador que produza partículas de dispersão 

fina.  

Aspeto Líquido 

Cor Verde 

Aroma Mentol 

Densidade 0,960 Kg/dm3 + 50 grs. 

Índice de Refração 1,353 - 1,363 

 

 

 


