
Bio SAFON | Teste de Desinfeção

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 desinfeção 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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Bio SAFON | Teste de Desinfeção

Relatório de Análise de Higienização, Desinfeção e Durabilidade de Película:
Fizemos vários testes na superfície de uma secretária, em uso normal e chegamos aos seguintes
resultados:

LEGENDA:

Eixo Vertical esquerdo:  URL | Unidade Relativa da Luz                                          Eixo Vertical direito:  MVP| Escala

CONCLUSÃO:

● Após a utilização do Bio SAFON, 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 medição feita após as seguintes 9 semanas de uso corrente, foram efectuadas, apenas limpando a

superfície com um pano do pó, antes de fazer a medição.

● Como uso corrente considere-se o facto de várias pessoas colocarem as mãos, papéis, telemóveis e

portáteis sobre essa superfície.
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