
Bio SAF’ON

FICHA TÉCNICA

NOME DO PRODUTO
BIO SAF’ON

PRODUTOR
ITC-Investigação Técnica e Química Lda

DESCRIÇÃO
Bio SAF’ON é um produto revolucionário (2 em 1) especialmente concebido
para a desinfeção e limpeza de mãos e todo o tipo de superfícies:
- TP1  Mãos e pele.
- TP2  Todo o tipo de superfícies.
- TP3  Pêlo de animal doméstico.
Com Bio SAF’ON não necessita de higienização prévia.
É um produto concebido para combater a pandemia do COVID-19, registado
sob a refª 1191/2020 no CIAV, SNS e INEM com o respectiva comunicação à
DGS - Direção Geral de Saúde.

PROPRIEDADES
O Bio SAF’ON é composto à base de iões de iodeto, sendo portanto a sua
propriedade activa principal o iodo.
Após aplicar, fica uma fina e macia película protetora de iodo.
Possui o poder microbicida, bactericida (bactérias gram-positivas e
negativas), fungicida e virucida.
É isento de álcool logo não é inflamável, nem tóxico por inalação (notar que a
inalação álcool pode provocar tonturas, desmaios e em casos extremos o
coma alcoólico).
Não deixa gorduras orgânicas, evitando assim que as sujidades fiquem
agarradas às superfícies.
Não mancha a roupa, não é irritante para a pele, não é tóxico por inalação,
nem é corrosivo para qualquer superfície.
Não danifica nem agride qualquer superfície. (ver anexo 1 - vantagens Bio SAF’ON)

Versão: 12 06/12/2021 1 de 18



Bio SAF’ON

APLICAÇÕES
Pode ser aplicado em qualquer superfície: (ver anexo 2)
- Aplica-se na na limpeza e desinfeção da pele humana,
no pêlo animal, madeiras pintadas ou envernizadas,
pedras, mármores, azulejos, cerâmica sanitária das casas
de banho, plásticos, alumínio, metais, inox, vidros, vitrines,
acrílicos, mobiliário, tecidos delicados, roupa, calçado,
peles e couros.

Pode ser usado em qualquer aparelho:
- Pode ser usado na limpeza e desinfeção de telemóveis,
teclados e écrans de computador, instrumentos musicais,
escovas de cabelo, óculos, comandos eletrônicos e todo o
tipo de máquinas particulares ou industriais.

Pode ser usado em qualquer local:
- Pode ser usado para limpeza e assepsia em hospitais,
clínicas, ginásios, pavilhões, cafés, restaurantes,
cabeleireiros, escolas, infantários, hotéis, lojas de pronto a
vestir, cantinas, interior de transportes privados ou
públicos, em qualquer tipo de indústrias, inclusive
alimentar ou de material hospitalar, piscinas, pecuárias,
aviários, matadouros, etc…

FORMA DE USO
Pode ser usado para limpar ou desinfetar aplicando:
- Directamente nas mãos, no pêlo animal ou qualquer

superfície.
- Utilizando um pano limpo ou de papel.
- Através dum pulverizador ou doseador.
- Através duma vaporeta (a quente ou a frio).
- Directamente nos filtros do ar condicionado, quer de automóveis, quer dos

aparelhos caseiros ou industriais.

Advertência: (Ao usar BIO SAF’ON numa superfície que tenha sido anteriormente bastante
exposta ao álcool gel, aquando da aplicação do BIO SAF’ON pode ser necessário insistir para a
remover, pois a gordura do álcool gel pode ainda estar entranhada não facilitando uma nova
limpeza).
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DILUIÇÃO RECOMENDADA
Aconselhamos o uso do produto puro para uma rápida e garantida
desinfeção.
Conforme o estudo efectuado (ver anexo 3), uma vez aplicado o Bio SAF’ON a
película de iodo pode durar até 9 semanas.  Devido a essa película poder ser
afetada pela humidade, temperatura e atrito, para repô-la basta ir fazendo a
sua manutenção aplicando várias vezes ao dia, por exemplo usando uma
diluição de até 10 partes de água (1L para 10L de água).
Nota: Devido a possibilidade da ocorrência de situações extremas, a desinfecção a 100%
só é garantida usando o produto puro.

EMBALAGENS:

● 75 ml
● 500 ml
● 1 litro
● 5 litros

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS
ASPECTO: Líquido transparente

COR: Amarelado

ODOR: Inodoro

pH 20 °C: 4,00 ± 0,50

DENSIDADE A 20 °C: 1,02 ± 0,01 g/cm3

SOLUBILIDADE NA ÁGUA: Totalmente Solúvel

PONTO DE INFLAMAÇÃO: Não aplicável

COV’s: 0,64 % em peso

CONTRA INDICAÇÕES
Bio SAF’ON não tem frases de risco nem frases de
segurança associadas.
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Garantias de desinfecção:

1. Bio SAF’ON é um desinfetante Homologado para combate e
erradicação do COVID19 tanto para a pele como para todas as superfícies.
Registado no INEM como Biocida sob a refª 1191/2020 com comunicação a
DGS, e carimbo do CIAV (ver anexo 3)

2. O Bio SAF'ON leva uma quantidade de iodo muito acima da
recomendada.
De forma a precaver possibilidades de erros na aplicação (p.ex: uma má
distribuição do produto pela superfície ou quando as superfícies estão
demasiado húmidas ou sujas), conseguindo mesmo em situações extremas
garantir a total erradicação dos vírus.
 
3. A ITC dispõe de um equipamento certificado de alta precisão para
garantir e comprovar a eficiência das desinfecções:
A ITC investiu num equipamento de altíssima precisão - o Bioluminómetro,
Lightning MVP ICON, no sentido de ficar habilitada a comprovar o grau de
desinfecção e higienização do Bio SAF’ON em qualquer superfície.
Caso seja pretendido, a ITC disponibiliza ainda a possibilidade de efectuar
testes a superfícies, no sentido de comprovar a desinfecção das mesmas (de
acordo com a disponibilidade e um preço mínimo de logística).
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Anexo 1

Ficha informativa: BSF01.01.01
Resumo das Vantagens do Bio SAF’ON

1. Bio SAF’ON é 2 em 1" (desinfetante + produto de limpeza)
2. É um verdadeiro Multiusos (mãos, roupa, e todas superfícies)
3. Não é Tóxico! Não é Corrosivo! Não Mancha!
4. Contém o Poder do iodo
5. Isento de álcool
6. Não deixa resíduos orgânicos (p.ex. glicerinas)
7. Pode ser aplicado na presença das pessoas
8. Deixa ficar uma película protetora
9. Aplicações e diluições
10.Garantias de desinfecção.

1. Bio SAF’ON é "2 em 1".
É simultaneamente um produto desinfetante e um excelente produto de Limpeza.
Não necessita de proceder a uma higienização prévia.
 
2. É um verdadeiro Multiusos.
Pode ser usado em vidros, acrílicos, todo tipo de ecrãs, óculos, telemóveis,
computadores, todo o tipo de mobiliário, madeira antiga, talha dourada, vestuário, batas,
carteiras ou sapatos mesmo em pele sintética ou pele natural, sofás, marquesas,
carpetes, objectos metálicos, maçanetas, puxadores, talheres, ourivesaria, alicates,
martelos, mobiliário mesmo o envernizado, tapetes e túneis de desinfeção, todo tipo de
plásticos, escovas, pentes, tapetes desportivos, cacifos, banheiras de hidromassagem,
todo o tipo de pavimentos, filtros de ar condicionado, filtros de habitáculo auto, etc,...
 
3. Não é tóxico, não é corrosivo e não mancha.
Bio SAF'ON não é tóxico, não é corrosivo e não mancha!
Não danifica nenhum tipo de superfícies!
(Note-se que muitos dos desinfetantes usuais, são compostos à base de "Álcool Etílico", "Lixívias", "Cloreto
Benzalcônio", "Água Oxigenada" ou "Peróxido de Hidrogénio", sendo que muitos destes além de manchar,
são comprovadamente corrosivos, tóxicos, ou irritantes, deteriorando os materiais e a própria pele humana).
 
4. Contém o poder do iodo.
 O iodo é atualmente considerado por publicações científicas de renome mundial o melhor
e mais eficaz eliminador do vírus Sarscov2.
Para além de ser considerado como um poderoso desinfetante usado na medicina e
cirurgia, é também um excelente cicatrizante, podendo ser usado na pele mais sensível,
nomeadamente das crianças ou pessoas com doenças de pele (frieiras, feridas,
psoríase).
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 5. É isento de álcool.
Porque está comprovado que o álcool agride, seca, irrita, desgasta a pele e as
superfícies.
(Note-se ainda que os produtos à base de "álcool", necessitam da certeza duma concentração entre 60% a
80% deste, para garantirem uma desinfeção, e que depois da embalagem ter sido aberta, não se consegue
manter essa percentagem por muito mais tempo pois o álcool evapora-se muito rapidamente, deixando
portanto o risco de não garantir a desinfecção nomeadamente do covid19).
 
6. Não deixa qualquer tipo de resíduos orgânicos (como p.ex as glicerinas).
Os resíduos orgânicos, gordura depois de seca, tornam as superfícies pegajosas e gordurosas atraindo
sujidades e possíveis contaminações microbiológicas como os vírus e bactérias. Sendo neste momento um
elemento determinante quando na utilização de um desinfetante biocida.
(Note-se que as "glicerinas" que são usualmente usadas nos "álcool gel", deixam 100% resíduos orgânicos)
 
7. Pode ser aplicado na presença de pessoas, sem necessidade de evacuar o local.
Não provoca qualquer tipo de irritação às pessoas quando é vaporizado ou nebulizado na
sua presença, devido ao iodo ser um princípio ativo assimilável pelo organismo.
 Bio SAF’ON não tem frases de risco.

8. Deixa ficar uma película protetora:
Bio SAF'ON deixa ficar uma película de iodo, fina, macia e protectora, que em condições
normais aguenta várias semanas.

9. Aplicações e diluições:
Pode ser usado através dum pulverizador, doseador para mãos ou nebulizador
automático para o ar.
Para garantir a total desinfecção deve ser usado puro.
Para a manutenção da película de iodo e limpeza das superfícies, pode ser usado numa
diluição até de 1 para 10 (com 1 litro fazer 10 litros) de acordo com a exigência das
situações.

10. Garantias de Desinfeção:
a. O Bio SAF’ON está devidamente homologado junto do INEM com  carimbo do CIAV
e respectiva comunicação à DGS , cumprindo com todos os requisitos dos biocida.
b. O Bio SAF’ON foi produzido com o dobro do iodo recomendado, submetido e
aprovado em testes laboratoriais, bem como a sua capacidade de desinfecção.
(Mais se informa, que existem vários testes e publicações científicas de renome mundial que declaram que
o princípio ativo do iodo é o elemento mais forte e confiável para o combate contra bactérias e vírus,
nomeadamente o SAR COV 2).
c. Por fim, a ITC adquiriu uma máquina certificada de alta precisão, MVP Icon, que
utiliza o método da bioluminescência (idêntico ao das entidades fiscalizadoras) que com
um grau de confiança de 99,9% comprova a desinfeção duma superfície. Esta máquina está
disponível para comprovação de desinfecção, quando solicitada e mediante custos logísticos, caso existam.

Versão: 12 06/12/2021 6 de 18



Bio SAF’ON

Anexo 2

RELATÓRIO TESTE: BSF01.02.01
Testes de Irritabilidade e de Resistência a Materiais do Bio SAF’ON

Elaborou-se testes por contato na pele humana 8 vezes ao dia, durante 30 dias, em 5 indivíduos diferentes,
em que um deles têm registos clínicos relacionados com a tiróide.
No caso da pele animal foi testado por um veterinário externo à empresa.
Os testes dos diversos materiais, foram realizados em banhos por imersão com Bio SAF’ON durante 24 h.

TIPO DE SUPERFÍCIE REAÇÃO

Pele humana Não irrita

Pelo animal Não irrita

Bronze Não ataca

Cobre Não ataca

Aço Não ataca

Alumínio 22-10 (0) Não ataca

Alumínio 20-24 Não ataca

Plástico Não ataca

Borracha Não ataca

Superfície Lacada Não ataca

Vidro Não ataca

Vinil Não ataca

Chão Pintado Não ataca

Componentes eletrônicos Não ataca

Couro, Pele Natural ou Pele Sintética Não ataca

Tecidos Não ataca

Conclusão:
Pele humana - nenhum indivíduo acusou qualquer tipo de irritação. No caso, do elemento
com problemas na tiróide após consulta médica, soube que o gânglio estava estabilizado.
Pele dos animais - o veterinário confirmou a não irritabilidade do bio SAF’ON.
Materiais - nenhum dos materiais testados revelou qualquer tipo de oxidação ou mancha.

Data:07/10/2021
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Anexo 3

RELATÓRIO TESTE: BSF02.01.01
Duração da Película Desinfetante do Bio SAF’ON

A ITC pretende, não só comercializar os seus produtos, mas também oferecer o máximo de

garantia da eficiência dos seus produtos.

Para avaliar a eficácia do Bio SAF’ON a ITC fez um investimento em tecnologia de ponta

para conseguir comprovar a desinfecção das superfícies limpas.

Essa avaliação é atualmente feita, recorrendo a um medidor de alta precisão, i.e. um

Detetor de Resíduos ATP por Bioluminescência.

Sempre que na medição do grau de desinfeção de uma superfície, o valor for classificado

como “verde” significará que essa mesma superfície apresenta um valor de matéria

orgânica igual ao de uma zaragatoa por usar, fechada em vácuo e com um grau de

confiança de 100% em termos de desinfeção (isenção de micróbios e de sujidade).

Verde 0,0 - 2,5 100 % de confiança, superfície isenta de micróbios e de sujidade

Amarelo 2,5 – 3,0 99,5% - 99,0% de confiança, superfície isenta de micróbios e de sujidade

Vermelho > 3,0 Superfície contaminada
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Relatório de Análise de Higienização, Desinfecção e Durabilidade de Película:
Fizemos vários testes na superfície numa secretária, em que se imprimia dedadas de várias
pessoas, papéis, telemóveis, etc. Nas medições feitas durante as 9 semanas seguintes, não
usamos Bio Saf’On mas apenas limpamos a superfície com um papel absorvente antes de fazer a
medição e chegamos aos seguintes resultados:

LEGENDA:
Eixo Vertical esquerdo:  URL (Unidade Relativa da Luz) / Barras         Eixo Vertical direito:  Escala MVP / Linha

CONCLUSÃO:

● Após a utilização do Bio SAF’ON, há uma descida abrupta do teor de micróbios e sujidade,

conseguindo-se a passagem de uma zona contaminada para uma zona segura e livre de

matéria orgânica (bactérias, vírus ou outro tipo de sujidade).

● A superfície passa a estar totalmente limpa e desinfetada (como se estivéssemos a medir

uma zaragatoa nova em vácuo).

● A superfície manteve-se limpa e desinfetada durante as 9 semanas, unicamente devido à

película formada pelo Bio SAF’ON no início da experiência.
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Data:14/9/2021

Anexo 4

anexo 4
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Anexo 5

Ficha informativa: BSF02.01.01
Estudos e publicações científicas comprovam a eficiência
da desinfecção do iodo

O artigo posterior documenta a eficiência do uso do Iodeto (princípio ativo do Bio SAF’ON)
na eliminação do SARS-CoV-2 tanto pela via oral, como pela nasal. Embora não seja
essa a especificação para qual o BIO SAF’ON foi concebido, nem possa ser usado para
tal fim, este estudo revela que o iodeto elimina o vírus em cerca de 90 segundos, dando
garantia que o Bio SAF’ON faz uma desinfeção rápida e eficaz tanto na pele como nas
superfícies

Derivado de iodo mata SARS-CoV-2 dentro de 90 segundos:
https://www.news-medical.net/news/20210719/Iodine-derivative-kills-SARS-CoV-2-within-90-sec.aspx
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Este artigo realça a eficiência do iodeto em relação a outros princípios ativos tal como o Etanol a
70% em concentrações de 10 a 15 ppm

Jornal científico PLOS ONE -  Meta-Research. Publicação científica sobre a eficiência do iodo na
inativação do SARS-CoV-2:
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0254341
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Neste artigo discute-se uma desinfecção da água potável através de iodetos, conforme já é praticado
pela Nasa desde os anos 70 nos seus voos espaciais.  Como conclusões retira-se que soluções base
iodo entre os 2 e 10 ppm eliminam mais de 99,99% da Legionella pneumophila, do Escherichia coli,
Staphylococcus aureus e da  Candida albicans

Publicação de jornal científico sobre desinfecção à base de iodo (iodo usado na NASA para
desinfecção) - Journal of scientific & Industrial:
http://nopr.niscair.res.in/bitstream/123456789/4805/1/JSIR%2065%282%29%20116-120.pdf
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Neste artigo  O IKI (Iodeto de Potássio) foi capaz de eliminar significativamente o Enterococcus
faecalis nos canais radiculares dos molares mandibulares

National Library of medicine
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21638967/
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Anexo 6

Ficha informativa: BSF04.01.01
Tabela comparativa dos principais produtos desinfetantes e o Bio

SAF’ON a respeito da eliminação do Sars Cov2

Desinfetantes Álcool Gel
Mãos e

Superfícies

Álcool Etílico
Superfícies

Lixívia
Superfícies

Água Oxigenada
Superfícies

Bio SAFON
Mãos / Superfícies

Princípio ativo Álcool Etanol 99% Hipoclorito de Sódio Peróxido de
Hidrogénio

Iodo

Desinfeta o
COVID19?

Sim, se:
Se houver uma
concentração
de álcool de
70% e caso o
álcool não
esteja aberto há
mais de 24h.

Sim, se:
Se houver uma
concentração de
álcool de 70% e caso
o álcool não esteja
aberto há mais de
24h.

Sim, se:
A solução diluída deve
ser a 0,1%, na
proporção de 1 parte d
lixívia para 99 partes
iguais de água.

Sim, se:
Se recorrer ao
método de
desinfeção por
vapor, através de
aspersor e com a
concentração
respectiva.

Sim.
Cientificamente
comprovado por
aparelho certificado
de altíssima
precisão MVP Icon.
Contém o dobro do
iodo recomendado.

É Tóxico? É Tóxico É Tóxico É Tóxico. (Próximo
de  produtos
amoniacais é letal)
Muito tóxico para o
meio ambiente.

É Tóxico.
Nocivo por ingestão
ou inalação.

Não é Tóxico

Após a
preparação da

solução, é
Corrosiva?

É Corrosiva,
Desgasta as
mãos, os
plásticos,
balcões, etc…

É Corrosiva.
Desgasta as mãos,
os plásticos e as
borrachas.

É Corrosivo para o
corpo humano e para
os metais.

Não é Corrosivo Não é Corrosivo

É irritante? É irritante.
Provoca
irritação ocular
grave.

É irritante. Provoca
irritação ocular
grave.

É irritante. Provoca
queimaduras na pele
e lesões oculares
graves.

É irritante. Provoca
irritação cutânea e
lesões oculares
graves

Não é Irritante

É Inflamável? É Inflamável. É Inflamável Não é Inflamável Não é Inflamável Não é Inflamável

Odor? Forte Forte Forte Forte É Inodoro

Deixa resíduos
orgânicos?

(agarra o pó e
vírus)

Sim. Deixa
resíduos
orgânicos

Não deixa resíduos
orgânicos

Não deixa resíduos
orgânicos

Não deixa resíduos
orgânicos

Não deixa resíduos
orgânicos

Necessita de
outro produto
de Limpeza?

Sim.
Necessita uma
higienização
prévia

Sim.
Necessita uma
higienização prévia

Sim.
Necessita uma
higienização prévia

Sim.
Necessita uma
higienização prévia

Não. É um 2 em 1.
Limpa e desinfeta
numa operação.
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Principais Orientações da DGS quanto à Desinfecção, limpeza,
produtos e diluições usadas para formulação do quadro anterior:

1.
Orientação nº: 006/2020 de 26/02/2020 atualizada a 29/04/2021
COVID-19
Procedimentos de prevenção, controlo e vigilância em empresas
https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2021/05/Orientacao-6_2020_act_29_04_
2021.pdf

2.
Orientação nº: 014/2020 de 21/03/2020
Infeção por SARS-CoV-2 (COVID-19)
Limpeza e desinfeção de superfícies em estabelecimentos de atendimento ao público ou
similares
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0
142020-de-21032020-pdf.aspx

3.
Orientação nº: 022/2020 de 01/05/2020 atualizada a 20/07/2020
COVID-19
Procedimentos em Clínicas, Consultórios ou Serviços de Saúde Oral dos Cuidados de
Saúde Primários, Setor Social e Privado
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0
222020-de-01052020-pdf.aspx

4.
Orientação nº: 033/2020 de 29/06/2020
COVID-19
Sistemas AVAC (Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado) nas Unidades de Prestação
de Cuidados de Saúde
https://www.dgs.pt/saude-ocupacional/documentos-so/orientacao_33_2020-pdf.aspx
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Anexo 8

Ficha informativa: BSF03.01.01
Eficiência do Método bioluminescência usado pelo MVP Icon

Utilização do método ATP bioluminescência na avaliação da eficácia da limpeza e desinfeção de
superfícies em cuidados de saúde primários
https://repositorio.ucp.pt/bitstream/10400.14/10558/1/DISSERTAÇÃO.HELENA%20FERREIRA.MESTRADO
%20ICS.pdf
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