
ACTIVIDADE  
COMERCIAL

NÃO 
ALIMENTAR

Procedimentos de Desinfeção

ÁREAS DE APLICAÇÃODESINFEÇÃO



2 

INTRODUÇÃO

Desde 1858 a higiene  
tem a nossa assinatura

Hoje, mais do que nunca, é essencial estar bem preparado  
e familiarizado com as operações de limpeza e de desinfeção 
necessárias para um programa eficaz de prevenção e controlo  
das infeções, incluindo os produtos certos a utilizar.

O surto da pandemia de COVID-19 provocou 
uma grande mudança nos hábitos de vida 
das pessoas. Trouxe efeitos devastadores 
em todo o planeta, especialmente para as 
empresas, que foram forçadas a reinventar 
novos modelos de negócio e de gestão do 
quotidiano.

Queremos estar perto de si na gestão destes 
desafios, partilhando a nossa experiência 
e cultura da higiene, criando programas 
personalizados para garantir a saúde dos 
seus clientes.

Queremos oferecer-lhe apoio concreto 
para o ajudar a prevenir a propagação de 
microrganismos e proteger a saúde dos seus 
colaboradores e clientes, disponibilizando 
procedimentos e produtos dedicados à 
desinfeção de superfícies e ambientes.

Por esta razão dividimos o mercado em 
vários setores de atividade e respetivas 
áreas de aplicação, preparando uma oferta 
direcionada, personalizada e vantajosa para 
cada tipo de cliente.

Foram escolhidos produtos específicos da 
vasta gama Sutter Professional para cada 
setor de atividade e para cada ambiente, 
destacando as suas características e o 
respeito pelas mais rigorosas normas de 
desinfeção.
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NORMAS

O nosso compromisso é propor soluções 
destinadas a mitigar os efeitos causados 
por microrganismos como bactérias, fungos 
e vírus, com o objetivo de salvaguardar a 
saúde das pessoas.

A transmissão dos micro-organismos pode 
ser realizada:

• Por via aérea (através de pó ou gotículas)

•  Por contacto direto (contacto entre 
superfícies corporais)

•  Por contacto indireto (através de objetos 
ou superfícies contaminadas que servem de 
intermediários)

Para eliminar o risco de transmissão de 
microrganismos, é necessário utilizar 
desinfetantes para superfícies que cumpram 
pelo menos uma das seguintes normas 
europeias EN:

EN 1276 (inclui a EN 1040):
Antisséticos e desinfetantes químicos
– A norma prevê um teste quantitativo em suspensão 

para a avaliação da atividade bactericida dos 
antisséticos e desinfetantes químicos utilizados 
no setor alimentar, industrial, doméstico e 
institucional.

EN 1650: Antisséticos e desinfetantes 
químicos
– A norma prevê um teste quantitativo em 

suspensão para a avaliação da atividade fungicida 
de desinfetantes químicos e antisséticos utilizados 
no setor alimentar, industrial, doméstico e 
institucional.

EN 13697: Antisséticos e desinfetantes 
químicos
– A norma prevê um teste quantitativo em superfície 

não porosa para a avaliação da atividade 
bactericida e/ou fungicida de desinfetantes 
químicos e antisséticos utilizados no setor 
alimentar, industrial, doméstico e institucional.

EN 13727: Antisséticos e desinfetantes 
químicos
– A norma prevê um método de teste e requisitos 

mínimo para a atividade bactericida dos produtos 
desinfetantes que formam uma preparação estável, 
homogêneo, quando diluído em água dura ou - em 
caso de produtos prontos para uso - em água.

EN 13624: Antisséticos e desinfetantes 
químicos
– A norma prevê um método de teste e requisitos 

mínimo para a atividade fungicida e yeasticida 
dos produtos desinfetantes que formam uma 
preparação estável, homogêneo, quando diluído 
em água dura ou - em caso de produtos prontos 
para uso - em água.

O CONTEXTO NORMATIVO
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NORMAS

EN 14476: Antisséticos e desinfetantes 
químicos
– A norma prevê um teste quantitativo de suspensão 

para a avaliação da atividade virucida na área 
médica.

Relativamente aos desinfetantes para uso 
pessoal (tal como sabonetes para lavagem 
das mãos com enxaguamento), devem 
cumprir-se as seguintes normas EN:
EN 1276: Antisséticos e desinfetantes 
químicos
– A norma prevê um teste quantitativo em suspensão 

para a avaliação da atividade bactericida dos 
antisséticos e desinfetantes químicos utilizados 
no setor alimentar, industrial, doméstico e 
institucional.

EN 1499: Antisséticos e desinfetantes 
químicos
– A norma prevê um teste que simula condições 

práticas de lavagem das mãos para determinar se 
um produto reduz a flora bacteriana transitória.

EN 1650: Antisséticos e desinfetantes 
químicos
– A norma prevê um teste quantitativo em 

suspensão para a avaliação da atividade yeasticida 
de desinfetantes químicos e antisséticos utilizados 
no setor alimentar, industrial, doméstico e 
institucional.

EN 13727: Antisséticos e desinfetantes 
químicos
– A norma prevê um método de teste e requisitos 

mínimo para a atividade bactericida dos produtos 
desinfetantes que formam uma preparação estável, 
homogêneo, quando diluído em água dura ou - em 
caso de produtos prontos para uso - em água.

EN 13624: Antisséticos e desinfetantes 
químicos
– A norma prevê um método de teste e requisitos 

mínimo para a atividade fungicida e yeasticida 
dos produtos desinfetantes que formam uma 
preparação estável, homogêneo, quando diluído 
em água dura ou - em caso de produtos prontos 
para uso - em água.

EN 1500: Antisséticos e desinfetantes 
químicos
– A norma prevê um método um método de teste 

que simula as condições práticas para determinar 
se um produto, usado para o tratamento higiênico 
das mãos atrito, reduz a flora bacteriana 
transitória.
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PROCEDIMENTOS DE DESINFEÇÃO 

Cada ambiente requer intervenções e operações  
específicas de higienização e desinfeção.

A seguir encontrará os produtos e os procedimentos necessários para obter  
os melhores resultados em conformidade com a mais rigorosa regulamentação europeia.



SUPERFÍCIES PRODUTO EFICIÊNCIA SISTEMA AÇÃO FREQUÊNCIA

Mãos
DERMAGEL PLUS Desinfetante bactericida e yeasticida  

à base em 76% de álcool etílico Dispensador e manual Desinfecção De acordo com 
a necessidade

ESTAÇÃO HIGIENIZANTE 
DE MÃOS SEM TOQUE

Coluna telescópica com dispensador 
automático, SEM TOQUE

Dispensador automático com 
fotocélula - -

Balcões - Mobiliário - Portas
Puxadores - Plexiglass

LACTIC Desinfetante, bactericida, 
fungicida e virucida (N1H1) Pano de microfibra azul Deter-desinfecção Diária

XTRA-OXY Higienizante bactericida 
à base de peróxido de hidrogênio Pano de microfibra azul Deter-higienização Diária

Computador - Telefones 
Monitores - Terminais 
Multibanco - Vidros
Espelhos - Tecidos

XTRA-ALKO
Higienizante bactericida,  
fungicida e virucida à base  
em 76% de álcool etílico

Nebulizar nas superfícies 
e passar pano de papel 
descartável

Deter-higienização Diária

Pavimentos
ONDA Desinfetante bactericida

Carrinho de balde duplo com 
franja plana de microfibra

Deter-desinfecção Diária

ONDAKLOR Desinfetante biocida bactericida, 
fungicida e virucida Deter-desinfecção Semanal

Papeleiras ONDA RTU Desinfetante bactericida,  
yeasticida e fungicida Papel descartável Deter-desinfecção Diária

MÃOS
DERMAGEL PLUS
Gel desinfetante para mãos sem enxaguamento 
à base em 76% de álcool etílico
Em conformidade com as normas EN: 
1276, 1650, 13727, 13624, 1500, 14476 

BALCÕES, MOBILIÁRIO, PORTAS,  
PUXADORES, PLEXIGLASS
LACTIC
Desinfetante multiúsos à base de ácido lático 
natural pronto para usar
Em conformidade com as normas EN: 
1276,1650, 13697, 14476+A1** (virus A/H1N1)
Número de autorização biocida: EU-0006622-0010 

XTRA-OXY
Detergente higienizante a base de peróxido 
de hidrogênio pronto para usar
Em conformidade com as normas EN: 1276, 13697

PAPELEIRAS
ONDA RTU
Detergente desinfetante perfumado pronto  
para usar à base de amônia quaternária
Em conformidade com as normas EN: 1276, 1650, 13697

MÃOS
ESTAÇÃO HIGIENIZANTE  
DE MÃOS SEM TOQUE
Suporte telescópico autónomo e móvel formado 
por uma base, suporte, protetor de gotejamento, 
painel e dispensador automático com fotocélula

COMPUTADOR, TELEFONES, MONITORES,  
TERMINAIS MULTIBANCO, VIDROS, ESPELHOS, TECIDOS
XTRA-ALKO
Detergente higienizante hidroalcóolico 
sem enxaguamento à base em 76% de álcool etílico 
para todas as superfícies, incluindo tecidos e máscaras* 
Em conformidade com as normas EN: 
1276, 1650, 13727, 13624, 13697, 14476

PAVIMENTOS
ONDA
Detergente desinfetante perfumado à base 
de amônia quaternária
Em conformidade com as normas EN: 
1040, 1276, 13697

ONDAKLOR
Desinfetante biocida à base de cloro 
para pavimentos e superfícies laváveis
Em conformidade com as normas EN: 1276, 1650, 13697, 14476
Autorização Número: N.º ACM: 4 09/00/19NBVPT

LOCAL DE VENDA
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76%
ALCOHOL

*Utilizável em tecidos: antes de usar, verifique a compatibilidade em numa área oculta. Pulverize o produto a uma distância de pelo menos 50 cm. Preste atenção especial à lã, seda, linho, poliamida, lycra, acrílico e tecidos estampados. Para uso 
nas máscaras: após a nebulização do produto, deixe a máscara arejar pelo menos 30 minutos antes da reutilização. -**Eficácia biocida a 20°C: ação bactericida de acordo com as normas EN1276 e EN13697 (5 min.), ação fungicida  

de acordo com as normas. EN1650 e EN13697 (5 min.), ação virucida apenas para o vírus da gripe A/H1N1 de acordo com as normas EN14476+A1 (5 min.).



ARMAZÉM

SUPERFÍCIES PRODUTO EFICIÊNCIA SISTEMA AÇÃO FREQUÊNCIA

Prateleiras - Móveis 
Aquecedores MULTIGIENIC Desinfetante bactericida,  

fungicida e virucida Pano de microfibra azul Deter-desinfecção Diária

Telefones - Monitores
Terminais Multibanco - Vidros
Espelhos - Tecidos

XTRA-ALKO
Higienizante bactericida,  
fungicida e virucida à base  
em 76% de álcool etílico

Nebulizar nas superfícies 
e passar pano de papel 
descartável

Deter-higienização Diária

Pavimentos ONDAKLOR Desinfetante biocida bactericida, 
fungicida e virucida

Carrinho de balde duplo com 
franja plana de microfibra Deter-desinfecção Semanal

Papeleiras ONDA RTU Desinfetante bactericida,  
yeasticida e fungicida Papel descartável Deter-desinfecção Diária

PRATELEIRAS, MÓVEIS, AQUECEDORES
MULTIGIENIC
Desengordurante desinfetante à base 
de amônia quaternária e ortofenilfenol 
para limpar todas as superfícies
Em conformidade com as normas EN: 1040, 1276 
(Legionella Pneumophila inclus), 13697, 14476 

TELEFONES, MONITORES, TERMINAIS 
MULTIBANCO, VIDROS, ESPELHOS, TECIDOS
XTRA-ALKO
Detergente higienizante hidroalcóolico 
sem enxaguamento à base em 76% de álcool etílico 
para todas as superfícies, incluindo tecidos e máscaras* 
Em conformidade com as normas EN: 
1276, 1650, 13727, 13624, 13697, 14476

PAVIMENTOS
ONDAKLOR
Desinfetante biocida à base de cloro 
para pavimentos e superfícies laváveis
Em conformidade com as normas EN: 1276, 1650, 13697, 14476
Autorização Número: N.º ACM: 4 09/00/19NBVPT 

PAPELEIRAS
ONDA RTU
Detergente desinfetante perfumado pronto  
para usar à base de amônia quaternária
Em conformidade com as normas EN: 1276, 1650, 13697

*Utilizável em tecidos: antes de usar, verifique a compatibilidade em numa área oculta. Pulverize o produto a uma distância de pelo menos 50 cm. Preste atenção especial à lã, seda, linho, poliamida, lycra, acrílico e 
tecidos estampados. Para uso nas máscaras: após a nebulização do produto, deixe a máscara arejar pelo menos 30 minutos antes da reutilização.
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CASA DE BANHO

SUPERFÍCIES PRODUTO EFICIÊNCIA SISTEMA AÇÃO FREQUÊNCIA

Mãos ANTIBAC CREAM Desinfetante bactericida Dispensador e manual Lavagem e desinfecção De acordo com
a necessidade

Wc WC REIN Desincrustante à base  
de ácido clorídrico Pronto para usar Desincrustação Diária

Wc - Mobiliário  
De Casa De Banho

CLOROGEL Higienizante bactericida, yeasticida, 
fungicida e virucida à base de cloro

Pano de microfibra vermelho 
(Wc) / Verde (Móbiliario) Deter-higienização Diária

XTRA-CLOR Higienizante bactericida 
e fungicida à base de cloro

Pano de microfibra vermelho 
(Wc) / Verde (Móbiliario) Deter-higienização Diária

Mobiliário - Puxadores
Espelhos - Vidros XTRA-ALKO

Higienizante bactericida,  
fungicida e virucida à base  
em 76% de álcool etílico

Nebulizar nas superfícies 
e passar pano de papel 
descartável

Deter-higienização Diária

Pavimentos

ONDA Desinfetante bactericida
Carrinho de balde duplo com 
franja plana de microfibra

Deter-desinfecção Diária

ONDAKLOR Desinfetante biocida bactericida, 
fungicida e virucida Deter-desinfecção Semanal

MÃOS
ANTIBAC CREAM
Sabão de mãos desinfectante  
em crema à base de clorexidina.  
Elimina até 99,9% das bactérias 
Em conformidade com as normas EN:  
1276, 1499

WC
WC REIN
Desincrustante forte para WC  
à base de ácido clorídrico

WC - MOBILIÁRIO DE CASA DE BANHO
CLOROGEL
Detergente higienizante à base de cloro 
para a limpeza de superfícies
Em conformidade com as normas EN:  
13697, 13727, 13624, 14476
 

XTRA-CLOR
Detergente higienizante pronto para usar 
à base de cloro para a limpeza de superfícies
Em conformidade com as normas EN: 13697

MOBILIÁRIO, PUXADORES, ESPELHOS, VIDROS
XTRA-ALKO
Detergente higienizante hidroalcóolico 
sem enxaguamento à base em 76% de álcool etílico 
para todas as superfícies, incluindo tecidos e máscaras* 
Em conformidade com as normas EN: 
1276, 1650, 13727, 13624, 13697, 14476

PAVIMENTOS
ONDA
Detergente desinfetante perfumado à base 
de amônia quaternária
Em conformidade com as normas EN: 
1040, 1276, 13697

ONDAKLOR
Desinfetante biocida à base de cloro 
para pavimentos e superfícies laváveis
Em conformidade com as normas EN: 1276, 1650, 13697, 14476
Autorização Número: N.º ACM: 4 09/00/19NBVPT

*Utilizável em tecidos: antes de usar, verifique a compatibilidade em numa área oculta. Pulverize o produto a uma distância de pelo menos 50 cm. Preste atenção especial à lã, seda, linho, poliamida, lycra, acrílico e 
tecidos estampados. Para uso nas máscaras: após a nebulização do produto, deixe a máscara arejar pelo menos 30 minutos antes da reutilização.
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PULVERIZAÇÃO

SUPERFÍCIES PRODUTO EFICIÊNCIA SISTEMA AÇÃO FREQUÊNCIA

Superfícies  
que não estão  
em contacto  
com alimentos

CLEANOX Higienizante bactericida  
à base de peróxido de hidrogênio Sob pressão Pulverização Mensal

Superfícies  
em contacto  
com alimentos

AGRASAN PER
Detergente bactericida, fungicida, 
yeasticida, esporicida e virucida  
à base de ácido peracético  
e peróxido de hidrogénio

Sob pressão Pulverização Mensal

Todas as superfícies 
(excluindo tecidos) TABS CHLORINE

Higienizante bactericida  
e yeasticida à base de 
dicloroisocianurato

Sob pressão Pulverização Mensal

SUPERFÍCIES QUE NÃO ESTÃO  
EM CONTACTO COM ALIMENTOS
CLEANOX
Detergente higienizante a base de peróxido  
de hidrogênio concentrado para todas as superficies
Em conformidade com as normas EN: 1276, 13697

SUPERFÍCIES EM CONTACTO COM ALIMENTOS
AGRASAN PER
Detergente à base de ácido peracético 
e peróxido de hidrogénio para todas as superficies
Em conformidade com as normas EN: 
1276, 1650, 13697, 13727, 13624, 14348, 14476

 
TODAS AS SUPERFÍCIES (EXCLUINDO TECIDOS)
TABS CHLORINE
Pastilhas efervescentes de higienização  
à base de dicloroisocianurato
Em conformidade com as normas EN: 1276, 13697

Sanificação de ambientes 
por pulverização

Hoje, mais do que nunca, é importante higienizar 
os espaços públicos, privados e de trabalho.
Por esta razão, a Sutter Professional oferece dife-
rentes produtos para serem utilizados com diferen-
tes sistemas de desinfeção em conformidade com 
os requisitos regulamentares para a eliminação de 
vírus e bactérias. A sanificação com produtos de-
sinfetantes através de atomizador é uma operação 

fundamental porque aumenta exponencialmente 
a superfície de contacto, amplificando o efeito da 
desinfeção e reduzindo os tempos a investir numa 
maior redução microbiana. Um método perfeito 
para espaços sanitários mas também escritórios, 
supermercados, áreas de venda, quartos de hotel, 
meios de transporte, bilheteiras e estações ferro-
viárias, terminais de aeroporto e muito mais.


