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Composição: 
 

VIROBAC - LIS é um desinfetante, purificador e 

desodorizante de ambiente, concebido à base de 

essências naturais, bactericidas, fungicidas e virucidas, 

conservantes e fixadores. 
 

 

Características: 

 

Aspeto: Aerossol 

Cor: Incolor 

Aroma: Mentol 

Embalagem: Volume total: 1000 ml 

                     Volume líquido: 750 ml 

Apresentação: Caixas com 12 unidades 
 

 

Propriedades: 
 

A aplicação regular de VIROBAC - LIS elimina as 
atmosferas viciadas pelo tabaco, humidade, vírus e 
outros odores, purificando e desinfetando o ar, 
tornando o ambiente de trabalho ou lazer mais 
agradável.  
 

VIROBAC – LIS é formulado de acordo com as normas 
Europeias: 
 

EN 1275 e 1276 como bactericida, (Tempo de contacto 
5 minutos) eficaz contra “Staphylococcus aureus, 
Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, 
Enterococcus hirae” 
EN 1650 e 13697 como fungicida, (Tempo de contacto 
15 minutos) eficaz contra “Candida albicans, 
Aspergillus niger” 
EN 14476 como virucida, (Tempo de contacto 5 
minutos, eficaz contra vírus envelopados ou 
encapsulados, “Vaccinia vírus ankara model (MVA), 
corona vírus, HN1, Influenza, etc.). 
 

Campo de Aplicação: 
 

Recomenda-se a aplicação de VIROBAC - LIS em 
todos os locais de trabalho, nomeadamente em blocos 
operatórios, consultórios, escritórios, enfermarias dos 
hospitais, ambulâncias, salas de reunião, edifícios  
municipais, bancos, e ainda nas escolas, lares, jardins 
de infância, casas de banho, espaços comerciais, 
restaurantes, bares, discotecas, transportes públicos, 

quartos de hotéis, etc. 

 

 

 
 

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 utilizados nos domínios privado e da 

saúde publica e outros produtos biocidas. 
 

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. 
 

 

 
Modo de Emprego: 
 

Para desinfeção de superfícies deve aplicar 
uniformemente a uma distância de 20 cm, deixando 
secar, sem esfregar. 
Para purificação e desinfeção de ar, uma breve 
aplicação (1 segundo no máximo) permite desinfetar e 
desodorizar uma área com cerca de 30 m2., deixando 
atuar durante cerca de 15 minutos, arejando de seguida 
o local. 
 

Precauções: 
 

Evitar o contato com 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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