
PARTILHA DE INFORMAÇÃO 
Enquanto fabricante experiente de produtos sustentáveis e ecológicos, a ITC 
desenvolveu um desinfetante à base de iodo, o Bio SAF’ON, com um 
excelente poder de limpeza, eliminação e proteção contra vírus e bactérias 
(proteção assegurada pela fina e macia película que deixa após aplicação do 
mesmo).  É neste âmbito da partilha e contribuição que a ITC tem o prazer 
de oferecer uma garrafa de 1L de Bio SAF’ON às várias unidades da Santa 
Casa da Misericórdia, disponibilizando ainda, caso assim o pretendam, o 
serviço de testagem de superfícies (teste a realizar mediante acordo prévio, 
de acordo com a disponibilidade de ambas as partes e com equipamento MVP 
Icon de elevada precisão, devidamente calibrado). 
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Campanha Misericórdias 
Campanha de sensibilização e partilha de informação sobre 

Desinfeção.
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ITC:  Empresa 
produtora de 
químicos, sediada 
na Maia.  Soluções 
para a Indústria e 
particulares. 

MVP Icon 
Máquina de testes 
de altíssima 
precisão que 
confirma a 
desinfeção das 
superficies. 

Bio SAFON:  
Desinfetante 
revolucionário à 
base de iodo, 
eliminador do 
VÍRUS.

HOMOLOGADO DGS 
Produto homologado 

como Biocida 
nº1191/2020
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MVP ICON 
Resultados 

comprovados por 
máquina certificada de 

altíssima precisão
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SEM RISCOS 

Não irrita mãos nem 
garganta!  Não mancha 
a roupa!  Não é tóxico!
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http://www.itc-concepts.com
https://www.ambifood.com/pt/catalogo/alimentar/monitorizacao-de-higiene/atp-bioluminescencia/
http://www.itc-concepts.com/biosafon


I M P O R T A N T E : Temos realizado um elevado 
número de testes em diversas instituições, que 
acreditavam que os seus produtos cumpriam os 
requisitos para desinfeção de superfícies, mas que 
quando alvo de inspeções, das respetivas entidades 
reguladoras, se constatava que apesar de efetuaram 
inúmeras desinfeções diárias, após a realização de um 
teste com equipamento calibrado para o efeito, 
obtinham a  classificação de “CONTAMINADO”.  

O resultado de “Contaminado” ou não desinfetado, indica que na superfície testada foi detetada 
matéria orgânica, ou seja, a possibilidade de existência de vírus ou terreno propício à sua proliferação.   

Para se obter a classificação de “DESINFETADO”, a superfície testada deverá estar isenta de qualquer 
matéria orgânica.  

C O N C L U S Ã O : 

De acordo com a nossa experiência e perante os resultados que temos vindo a encontrar, nas várias 
entidades visitadas, alertamos para a necessidade de usar sempre desinfetantes com eficiência 
comprovada, e de assegurar a sua eficácia através da realização de testes de desinfeção nas zonas 
comuns de risco (tais como: mesas de salas de aula e de cantinas, salas de estar dos lares, interiores 
dos veículos de transporte, receções, balcões, corrimões, botões de elevador, entre outras zonas de 
toque frequente). Em causa estão, não só, possíveis coimas decorrentes de inspeções de 
entidades oficiais, por inadequada desinfeção, mas também e sobretudo a saúde de doentes, 
funcionários e visitantes desses espaços.
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Bio SAF’ON pode ser aplicado para a desinfeção das mãos ou para a desinfeção e 
limpeza de qualquer superfície, pois não é irritante, não é tóxico, não é corrosivo 
nem deixa manchas.   

Para qualquer esclarecimento por favor não hesite em contactar-nos 

PARTILHA DE INFORMAÇÃO E CONTRIBUTO ITC 25 DE AGOSTO DE 2021

ITC - INVESTIGAÇÃO TÉCNICA E QUÍMICA 
A ITC desenvolve soluções químicas para a industria e particulares 

Por um Mundo mais verde, por um Mundo melhor… 

www.itc-concepts.com/biosafon 

www.itc-concepts.com/contactos 

ITC - Contactos: (+351) 912 954 073 / 927 434 089  - geral.itc@gmail.com

http://www.itc-concepts.com/biosafon
http://www.itc-concepts.com/contactos
tel:(+351)%20912%20954%20073
mailto:geral.itc@gmail.com
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