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SPUGERBAC - LIS é um detergente desengordurante, para 
limpeza e desinfeção de todos os tipos de superfícies 

apresentado em espuma ativa. 
 

Composição: 
 

SPUGERBAC - LIS é composto por agentes germicidas   
fungicidas e estabilizantes. 
 

 

Características: 

 

Aspeto: Aerossol 

Cor: Incolor 

Aroma: Fresco a frutos cítricos 

Embalagem: Volume total: 650 ml 

                     Volume líquido: 500 ml 

Apresentação: Caixas com 12 unidades 
 

 

Propriedades: 
 

SPUGERBAC - LIS é uma espuma ativa contendo um 

poderoso agente de desinfeção que acuta como 
bacteriostático, fungicida e bactericida, atuando ainda como 
desengordurante e desodorizante.  
 

Formulado de acordo com as seguintes normas Europeias: 
 

EN 1276 – Bactericida, (atuar por contacto durante pelo menos 

5 minutos) é ativo nas bactérias; pseudomonas aeruginosa, 
Staphylococcus aureus, Escherichia coli e Enterococcus hirae.  
EN 13623 – Bactericida, (atuar por contato durante pelo menos 

60 minutos) é ativo na Legionella pneumophila. 
EN 1275 e EN 1650 - Fungicida, (atuar por contacto durante 
pelo menos 15 minutos) é ativo na Candida albicans. 

NF T72-300 – Bactericida, (atuar por contato durante pelo 
menos 5 minutos) é ativo na Salmonella Typhimurium e na 
Listeria monocytogens. 
 

Produto polivalente, pronto a ser utilizado em uso profissional. 

Não risca as superfícies e permite uma eficaz desinfeção na 
vertical. Possui forte ação penetrante, simultaneamente 
limpando, desincrustando, desinfetando e desodorizando. 
 

Não contém agentes cáusticos, nem abrasivos. Dada a grande 
estabilidade da espuma e a sua ação prolongada, permite 
aumentar a penetração nas sujidades e a solubilização das 
mesmas, bem como facilmente atingir os tempos de contacto 

necessários para uma perfeita desinfeção na vertical. 
 

Produto compatível com a limpeza e desinfeção de utensílios 
que estão em contato com os alimentos, devendo após 

utilização, ser passados por água limpa em abundância. 

 

 

Informação importante: 
 

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 
 

Os produtos deste grupo são produtos biocidas utilizados 

na desinfeção de superfícies, materiais, equipamentos e 

mobiliário que não entrem em contacto direto com 

géneros alimentícios ou alimentos para animais. 
 

 

 

Campo de aplicação: 
 

SPUGERBAC – LIS é particularmente indicado para 
eliminação de todos os tipos de gordura, proteínas, sangue e 
açúcar, podendo ser aplicado em todos os locais afetos à 

saúde pública, em que se pretenda uma desinfeção total aliada 
a um grande poder de limpeza e desengorduramento.  
 

Produto de uso profissional em cozinhas, hotéis, lares, 
infantários, hospitais, ambulâncias, clínicas, jardins de 

infância, dentistas, empresas instaladoras e de manutenção 
de ar condicionado, refrigeração, indústria agroalimentar, etc. 
 

Modo de emprego: 
 

Agitar vigorosamente o aerossol de SPUGERBAC – LIS antes 

da sua aplicação, aplicando uma pequena quantidade de 
espuma ativa, diretamente sobre as superfícies a limpar, 
deixando atuar alguns minutos. De seguida passar com um 

pano, papel ou pincel para retirar o excesso. Se necessário 
deverá enxaguar com água limpa. 
 

Precauções: 
 

Dado que se trata de um produto altamente desengordurante, 
pode retirar alguma gordura da pele das mãos, pelo que se 

recomenda o uso de luvas de proteção aquando do seu 
manuseamento. Evitar o contato com os olhos. Não expor a 
embalagem a temperaturas superiores a 50 graus 

centígrados. Não furar, nem incinerar, mesmo vazio. Não 
pulverizar sobre material incandescente. Manter fora do 
alcance das crianças. 
 

Armazenagem: 
 

Armazenagem em locais frescos, afastado de fontes de 
ignição ou chama. 
 
 
As informações contidas nesta ficha técnica, são meramente indicativas, baseando-

se no conhecimento e experiência atuais, podendo ser alteradas a qualquer 

momento, sem aviso prévio. Dado que a utilização do produto, não está controlada 

pela Lisquimica, esta não poderá ser imputada de qualquer responsabilidade por 

danos ou perdas ocasionadas por uma utilização incorreta ou descuidada.
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