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Composição: 
 

DESINTAB - LIS é uma combinação de alquilamónios e 

tensioativos não iónicos provenientes de fontes naturais com 

ação bactericida, fungicida e virucida. 
 

 

Características: 

 

Aspeto: Sólido opaco 

Cor: Branco 

Aroma: Inodoro 

pH: 6,5 – 7,5 

Densidade: Aproximadamente 1 gr/cm2 

Apresentação: Pastilhas de aproximadamente 10 gramas 
 

 

Propriedades: 
 

DESINTAB - LIS é um poderoso agente de desinfeção, que 

atua como bactericida, germicida, fungicida e virucida, 

cumprindo todas as recomendações da DGS, nomeadamente 

com as seguintes normas: 

 

EN 1276 e 13697 como bactericida, (Tempo de contacto 5 

minutos) eficaz contra “Staphylococcus aureus, Pseudomonas 

aeruginosa, Escherichia coli, Enterococcus hirae” 

EN 13623 como bactericida, (tempo de contacto 5 minutos) 

eficaz contra “Legionella pneumophila” 

EN 1650 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.). 

 

DESINTAB - LIS pode ser utilizado em todos os tipos de 

equipamentos sem os danificar. Não é corrosivo. Está isento 

de agentes oxidantes e não contem aldeídos nem fenóis. As 

substâncias ativas do DESINTAB – LIS são totalmente 

biodegradáveis.  

 
Campo de aplicação: 
 

As pastilhas DESINTAB - LIS são um desinfetante 

especialmente concebido para aplicação em sistemas AVAC 

(aquecimento, ventilação e ar condicionado) e em todos os 

sistemas que produzem água de condensação em 

consequência dos fenómenos de transferência de calor. 

 
 

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. 
 

Produtos utilizados na desinfeção do ar, de superfícies, 

materiais, equipamentos e mobiliário, que não entrem em 

contacto direto com géneros alimentícios ou alimentos 

para animais, tanto em locais privados como públicos ou 

industriais, incluindo hospitais, bem como produtos 

utilizados como algicidas. 
 

 
 

Informação importante 2 
 

Em Portugal o decreto lei nº. 79/2006, regula a inspeção e 

verificação da qualidade de ar no interior dos edifícios. Em 

equipamentos de ar condicionado domésticos e 

industriais/institucionais muitas vezes são negligenciadas as 

operações de manutenção periódica, que, quando não se 

efetuam, e não se utilizam os desinfetantes adequados, 

podem desenvolver e propagar microrganismos patogénicos 

tais como a bactéria “Legionella” e mais recentemente de 

vírus envelopados (Covid-19), que são responsáveis pela 

propagação mundial de pneumonias atípicas. 
 

 

Modo de emprego: 
 

As pastilhas de DESINTAB - LIS são colocadas nos tabuleiros 

que recebem a água de condensação gerada pelo 

funcionamento dos sistemas de frio e impede a 

deposição/crescimento de microrganismos como bactérias, 

algas e fungos, inativando eficazmente também vírus sem 

causar danos ao sistema. A título orientativo, recomenda-se a 

aplicação de 1 (uma) pastilha por cada 50 litros de 

condensados, repetindo a aplicação de dois em dois meses, 

ou quando se verificar o desaparecimento da(s) pastilha(s). A 

sua aplicação não carece de equipamentos especiais e pode 

ser feita durante as rotinas de manutenção, permitindo desta 

forma, uma desinfeção em permanência. 

 

Precauções: 
 

Sem precauções especiais, mantendo afastado das crianças  
 

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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