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COMBATE O VÍRUS SARS-COV-2

O CONTROLO É NOSSO,
O BEM ESTAR É SEU
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Contactos



QUEM DEVE RECORRER AO SERVIÇO?

É um serviço indicado para locais com grande
concentração de pessoas, como escolas, lares, hospitais,
centros de saúde, supermercados, fábricas, centros
comerciais, entre outros.

QUEM FAZ O SERVIÇO?

Tenha a garantia de um serviço prestado por uma
empresa certificada que segue a legislação em vigor,
assim como todos os procedimentos de higiene e
segurança necessários para proteger os seus
colaboradores e clientes.

TEM EMISSÃO DE CERTIFICADO?

A cada serviço, emitimos um certificado onde são
especificadas as ações desenvolvidas. É deixado no local
um autocolante indicativo da realização da desinfeção.

COMO FUNCIONA O SERVIÇO?

Através de nebulização e/ou pulverização, os nossos
técnicos aplicam o produto bactericida, virucida e
fungicida em todas as superfícies, procedendo à
desinfeção do espaço.
O serviço consiste na dispersão de micropartículas que
permanecerão em suspensão no ar depositando-se
lentamente sobre as superfícies, humedecendo-as e
ativando o produto.
Este método permite tratar áreas de grande dimensão
num menor período de tempo, atingindo mesmo as zonas
de difícil acesso.

Remova todos os alimentos
Armazene recipientes e utensílios que venham a
estar em contacto com alimentos.
Faça uma limpeza prévia das superfícies,
recorrendo a um desengordurante.

O espaço desinfetado estará interdito durante 3
horas. Se após este tempo o local estiver seco,
poderá voltar à sua atividade normal. No caso de
ainda se encontrar húmido, deve esperar-se até que
seque completamente.
Desinfete os materiais anteriormente removidos
antes de os reintroduzir no local.

CUIDADOS A TER ANTES DO SERVIÇO?

CUIDADOS A TER DEPOIS DO SERVIÇO?

Suporte Vertical p/ Álcool Gel
Saboneteira Automática
Suporte de Toalha de Mão

Máscaras
Luvas
Toucas

EQUIPAMENTOS

Desinfetante de Superfícies
Desinfetante de Pavimentos
Álcool Gel

DESINFETANTES

MATERIAIS DE PROTEÇÃO

PRODUTOS DE
COMBATE À COVID-19

Manter a zona a desinfetar interdita a pessoas e
animais.

CUIDADOS A TER DURANTE O SERVIÇO?

 T: 300 076 137    |    www.ratatui.pt


