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MENTA AIR BACT 
  

DESTRUIDOR DE MAUS CHEIROS RENOVADOR DE ATMOSFERA COM 
FUNÇÕES: BACTERICIDAS, FUNGICIDAS, ESPORICIDAS E VIRUCIDAS 

COM AROMA A MENTA 
 
 
MENTA AIR BACT é um destruidor de maus cheiros, formulado em base alcoólica e 

glutaraldeídos e sais de quaternários de amónio, com um difusor de longo alcance 
incorporado. Graças aos seus princípios activos, é um destruidor poderoso de acção 
rápida contra bactérias, fungos e outros microrganismos que estão na origem dos 
maus cheiros. 
Devido à sua composição à base de extractos naturais de plantas de menta e de 
hortelã, é capaz de eliminar maus odores em locais com volumes superiores a 25m3 
com uma aplicação de um segundo. 
Cumpre as normas EN 1040, EN 1276, EN 1275 e AFNOR 72180. 
 
UTILIZAÇÃO: destrói os cheiros provenientes da fermentação de dejectos, detritos, 

sujidades orgânicas, de transpiração, sanitários, cheiro a tabaco, etc. e odoriza os 
locais, nomeadamente os de grande volume. Utiliza-se em todos os locais onde existe 
a necessidade de eliminar os maus cheiros e bactérias tais como: salas de reunião, 
hotéis, sanitários, veterinários, restaurantes, ginásios, casas de repouso, 
colectividades, etc. 
 
APLICAÇÃO: agitar o aerossol e premir durante 1 segundo o difusor por cada 25m3 a 

tratar. A aplicação deve ser efectuada com o difusor em posição vertical, e dirigida à 
parte superior da sala ou local. 
 
PRECAUÇÕES: Evitar o contacto com os olhos. Não deixar ao alcance das crianças. 
Conteúdo sobre pressão, não expor a temperaturas superiores a 50º C. Não furar nem 
incinerar mesmo quando vazio. Não pulverizar sobre chama ou material 
incandescente. Utilizar e armazenar longe de qualquer chama ou fonte de calor, 
aparelho eléctrico em funcionamento, não fumar. Pulverize levemente e 
espaçadamente. Ventilar bem após utilização. 
 
Não contém CFC. Preserva a Camada de Ozono 
 
 
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS 
 
PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL 
 
PRODUTO FABRICADO POR EMPRESA CUJO CERTIFICADA COM AS NORMAS ISO 9001 E 14001 
 
 
 

    


