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P390 Protetor Virucida para Roupa NANOSAFE

Vedação e Colagem | Desinfetante

PRINCIPAIS VANTAGENS

✓ Elimina 99,8% de vírus, bactérias e 
fungos ;

✓ Eficácia imediata;

✓  180ml = 60kg de roupa;

✓  Não danifica tecidos / roupa.

PRODUTOS ASSOCIADOS

Descrição do Produto
Protetor virucida para a roupa (P390), garante a esterilização e IMUNIDADE DA ROUPA AO VÍRUS até à próxima 

lavagem, bastando aplicar o produto na máquina de lavar roupa, junto com o amaciador. Após lavagem da 

roupa com este protetor, inativa vírus, bactérias e fungos sempre que estes entrem em contacto com a mesma. 

Devido à sua fórmula alcançada com recurso à nanotecnologia, garante a inibição da carga viral (testado 

laboratorialmente conforme norma ASTM E 2149-01 com resultado de 100% de eficácia antibacteriana).

Características técnicas
•  Roupa sem vírus até à próxima lavagem;

• 180ml = 60kg de roupa;

• Elimina germes e maus odores;

• Eficaz em todas as temperaturas;

• Compatível com todos os tipos de fibras;

Campos de Aplicação
Indústria em geral, estabelecimentos comerciais, unidades hoteleiras, serviços, alojamentos locais.

É ideal para a desinfeção de roupas de hospitais e lares, roupa de bébé e criança, roupa de cama, uniformes, 

máscaras, etc. Imunidade ao vírus grantida!
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Protetor virucida multisuperfícies 
72h P385

Protetor virucida multisuperfícies 
24h P384

Máscara reutilizável

Máscara uso social
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Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentadas por numerosos estudos laboratoriais e validadas pela nossa longa experiência. Contudo, e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as 
técnicas de aplicação de produto, que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre testes prévios com os materiais a utilizar e com a vossa própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto, é efetuada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo o 
fornecedor ser responsabilizado por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.

CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. CAIXA

001027000765 P390 Desinfetante para Roupa NANOSAFE 60ml PECOL 1 un

001027000766 P390 Desinfetante para Roupa NANOSAFE 180ml PECOL 6 un

001027000778 P390 Desinfetante para Roupa NANOSAFE 1L PECOL 1 un

001027000779 P390 Desinfetante para Roupa NANOSAFE 5L PECOL 1 un

Instruções de Segurança:

Evitar o contacto com os olhos. Em caso de 

contacto com os olhos, lavar abundantemente com 

água.

Caso a irritação ocular persista consulte um médico.

Uso externo na pele saudável. Não aplicar sobre 

zonas irritadas ou feridas abertas.

Manter fora do alcance das crianças.

Verificar validade do produto no rótulo.

Instruções de Uso:

Aplicar o produto na sua forma pura (sem diluição),   

na máquina de lavar roupa no compartimento do 

amaciador.

A embalagem pode ser reutilizada.

Embalagens e informação logística

O produto está disponível em embalagens de 60 e 

180 ml, 1 e 5 l.

Para informações técnicas, de 
qualidade ou segurança do produto, 
por favor contacte
Pecol, Sistemas de Fixação, SA

Raso de Paredes 3750-403 Espinhel

Águeda - Portugal

✆ +351 234 612 900

A Pecol responsabiliza-se pelo produto durante o seu período 
de validade. Caso a empresa seja responsabilizada, o montante 
nunca será superior ao afixado nas Condições de Venda da 
empresa. Em nenhum caso, a Pecol poderá ser responsabilizada 
por qualquer tipo de danos consequentes.

Garantia

Condições de armazenamento
A temperatura de armazenamento situa-se entre os 

0°C – 25°C.

Verificar validade do produto no rótulo.
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