
Não podemos estar em todo o lado ao mesmo tempo, mas as 
superfícies podem estar protegidas e seguras sempre que forem 
tocadas. Com Degragerm 24™ Shield, obtém desinfeção durante 24 
horas, protegendo os seus clientes, os seus colaboradores e as suas 
instalações com maior controlo e confiança.

Degragerm 24™ Shield é um detergente desinfetante 
pronto a usar que proporciona proteção antimicrobiana 
durante 24 horas em superfícies não-porosas que não 
estejam em contacto com alimentos.

Degragerm 24™ Shield

APT™ - Advanced Polymer Technology: esta tecnologia 
recorre a uma combinação de quaternários de amónio 
e tensoativos com um polímero patenteado que 
permite obter a desinfeção de superfícies com efeito 
residual. É especialmente recomendada para superfícies 
frequentemente tocadas por muitas pessoas como 
é o caso de escritórios, escolas, hotéis, casas de banho 
públicas, etc..
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Aplicações

* 
** 

Voltar a aplicar Degragerm 24 Shield sempre que a superfície for limpa com um detergente
Consultar o rótulo para verificar a lista dos microrganismos contra os quais a eficácia está comprovada

1 2 3 4

Pulverizar o produto na 
superfície ou no pano/ toalhete 
de papel.* 

Limpar a superfície sem voltar 
a passar nas áreas previamente 
limpas. 

Deixar atuar durante 5 minutos. 
Deixar secar ao ar.

Proporciona eficácia residual 
durante 24 horas contra 
bactérias e vírus envelopados.**

Características
• Desinfeta em 5 minutos
• Elimina 99.99% dos microrganismos, incluindo vírus envelopados 

como o coronavírus
• Cumpre as mais exigentes normas de eficácia, incluindo o teste de eficácia 

microbiológica residual BSI PAS 2424 (bactérias e vírus envelopados). 
O desinfetante permanece ativo até 24 horas

• Seguro para o utilizador e para as superfícies
Benefícios
• Mesmo depois de secas, as superfícies ficam protegidas até 24 horas 

contra bactérias e vírus
• Elimina rapidamente os microrganismos mais comuns
• O desinfetante permanece ativo até 24 horas mesmo quando a superfície é 

repetidamente contaminada e alvo de frequente contacto
• Promove a simplicidade e a sustentabilidade ao reduzir o número de produtos 

utilizados, a frequência da sua utilização e o tempo necessário para a limpeza 
e a desinfeção

• Fácil de aplicar, pronto a usar
• Aumenta o nível de segurança devido à proteção duradoura
Testes de eficácia 
Eficácia comprovada ao cumprir as normas EN 1276, EN 13697, EN 16777 (MVA), 
EN 14476 (MVA), EN 1650, EN 13697 e PAS2424 (bactérias e vírus) 

Degragerm 24™ Shield

*

Utilizar os desinfetantes em segurança. Ler sempre o rótulo e as informações sobre o produto.

formulado com a tecnologia APT

Compatível com as superfícies mais comuns, incluindo as de contacto 
frequente como puxadores e maçanetas, interruptores, balcões, etc.


