
MENTABACT foi especialmente concebido para 
desinfectar e renovar a atmosfera, deixando um 
aroma a menta.

MENTABACT
DESINFECTANTE ATMOSFÉRICO



MENTABACT foi especialmente concebido renovar e desinfectar a atmosfera.

MENTABACT é produzido de acordo com as normas Europeias: EN 1040 e EN  1276  de  eficácia  

Bactericida,  EN 1275 de eficácia Fungicida, AFNOR 72180 de eficácia Virucida e a norma NFT 

72230 de eficácia Esporicida.

MENTABACT através do seu difusor de longo alcance, brumisa na atmosfera micro partículas 

hidratadas particularmente activas para destruir os micro organismos que estão na origem 

dos maus cheiros.

APLICAÇÃO
Agitar bem o MENTABACT antes de usar.

Um segundo (no máximo) de pulverização é suficiente para tratar um  local  com  25 m3. 

         VANTAGENS     

           PURIFICADOR DE ATMOSFERA

           DESINFECTANTE

           BACTERICIDA, FUNGICIDA, 
           ESPORICIDA E VIRUCIDA

           AROMA A MENTA

           POTENTE DIFUSOR

ANTES DEPOIS População após tratamento
T0 + 3h = 11 UFC  (Taxa redução 96%)

T0 + 4h = 14 UFC  (Taxa redução 95%)

T0 + 5h = 16 UFC  (Taxa redução 94%)

T0 + 6h = 58 UFC  (Taxa redução 78%)

T0 = Momento da difusão do produto232 UFC
População media inicial:

(Unidades Formando Colónias)

Teste de eficácia germicida
Teste de redução microbiana do ar em local de 20 m3, com a aplicação de um Aerossol de 

longo alcance com propriedades MICROBICIDAS

Controlo de CONTAMINAÇÃO AÉROBICA 
antes e depois do tratamento da ATMOSFERA

PRINCÍPIO DE COLHEITAS:
1. São efectuadas num local de 20 m3 com o uso de um AERO-BIOCOLECTOR certificado ISO (nº calibração 01.27173) antes e depois de 

aplicar MENTABACT. Em cada colheita serão recolhidos 1000 litros de ar que passam directamente pela Gelose PCA (COLOCANDO EM 

EVIDÊNCIA TODA A FLORA AERÓBICA MESOPHILE).

2. Difusão do produto: para esta experiência, foi feita uma curta pulverização de MENTABACT, libertando cerca de 32.25g de produto.

3. Após um tempo de acção de 3 Horas, 4x2 colheitas foram realizadas com 1 hora de intervalo para medir a contaminação 

aerotransportada residual.

Em resumo, 32,25g do produto contido no Aerossol MENTABACT, aplicado num local de 20m3, apresenta uma actividade desinfectante 

significativa de 1,39 de redução decimal, ou seja, destrói cerca de 96 % dos germes presentes na atmosfera do local tratado. Esta 

actividade Microbicida prolonga-se por várias horas se o local tratado permanecer fechado.
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