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FICHA TÉCNICA 
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Descrição: 

 
O NEBLU D é um desinfetante de primeira linha, ecológico e eficaz, que lhe permite um melhor controlo de 
higienização de pessoas e animais que frequentem locais públicos ou de movimentação considerável tudo isto graças 
à sua eficacia bactericida, viricida e esporicida. Indicado para um combate eficaz na luta contra o vírus com 
revestimento (CORONAVIRUS). Previne a difusão de vírus e bactérias. 
Destinado para higiene humana com a classificação de (TP1), para aplicação na pele ou no couro cabeludo de 
humanos ou em contacto. 

 
 
 

Propriedades: 
 

O NEBLU D é um higienizante na base de Peróxido de Hidrogénio (H2O2) de tripla ação: bactericida, virucida e 
Fungicida. 
É apropriado para aplicação direta em roupas peças similares. 
 

 
 

Composição: 
 

O NEBLU D tem na sua composição original 0,2% de Peróxido de Hidrogénio (H2O2). 
 

 
 

Características Químicas: 
 

Aspeto: Característico 
Cor: Levemente Azul 
pH: 7±1 
Biodegradável, conforme regulamento (CE) nº648/2004. Anexo II e III, adotado pela ECHA ¹ 
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Registado na DGAV com o ACM n.º 088/00/11NBVPT e com Certificado de Conformidade pela Direcção-Geral da 
Saúde (tipo de produto 2, 4 e 5) 

 
 

Uso e aplicações: 

 
- O NEBLU D está pronto a aplicar, não necessita de nenhuma diluição. 
- Desinfeção ambiental por nebulização na presença/ausência de pessoas. 
- O NEBLU D deverá ser aplicado por nebulização a +/- 30ºC e em exclusivo pelos produtos certificados NEBLU. 
- O processo de higienização e desinfeção tem uma duração de +/- 10 segundos, tempo que a pessoa deverá 
permanecer na zona de higienização. 

 
 

Vantagens: 

 

• Eficaz frente a um amplo espectro de microrganismos: bactérias, fungos, vírus e esporos. 

• Utilização nos dispositivos NEBLU através de nebulização 

• Produto ideal para desinfeção de superfícies. Como a primeira forma de transmissão do Coronavírus ocorre 
através de gotículas de saliva expelidas, que se podem depositar nas superfícies, é essencial realizar uma 
desinfeção eficaz de todos os tipos de superfície onde o vírus se possa alojar temporariamente, como sejam, 
móveis, materiais, solo, têxteis, etc.  

• Ação desinfetante rápida e eficaz. Previne a difusão de vírus e bactérias. 

• Não necessita de enxaguamento. 

• A sua utilização continuada não provoca resistências nos microrganismos.  

• Elimina o biofilme que cobre as superfícies. 

• Facilita o trabalho de descalcificação. Previne a acumulação de resíduos calcários. 

• É inócuo e respeita o meio ambiente.  

• Não é tóxico para as pessoas, animais e meio ambiente. 

• A sua atividade é independente da temperatura de trabalho e dos parâmetros físico-químicos da água 
utilizada. ----- Controlo de residual fácil e cómodo, através das tiras reativas colorimétricas  

 
 
 

Conservação: 
 

O NEBLU D tem um tempo de conservação de 12 meses em recipiente hermeticamente fechado. 
 
 

 
Embalagem: 
 

Embalagens 5L e 25L 
 
 

 
Observações: 
 

 
Estes valores são orientativos baseados em experiências anteriores, pelo que em caso de dúvidas queiram 
consultar os nossos serviços técnicos. 
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¹ Excerto do documento ECHA/BCP/39/2018 (Adotado a 2 de fevereiro de 2015) 
 

 

 

Parecer do Comité dos Produtos Biocidas 

sobre o pedido de aprovação da substância ativa peróxido de hidrogênio para o tipo de produto 1 

Em conformidade com o artigo 89.o, n.o 1, do Regulamento (UE) n.o 528/2012 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 22 de maio de 2012, relativo à disponibilização no mercado e à utilização de produtos biocidas 

(BPR), o Comité dos Produtos Biocidas (BPC) ) adotou este parecer sobre a aprovação no produto do tipo 1 da 

seguinte substância ativa: 

 

Nome comum: Peróxido de hidrogênio 
Nome (s) químico (s): Peróxido de hidrogênio 
Número CE: 231-765-0 
N.o CAS: 7722-84-1 
Substância ativa existente 
 

Este documento apresenta o parecer adotado pelo BPC, tendo em conta as conclusões da autoridade 

competente de avaliação. O relatório de avaliação, como documento de apoio ao parecer, contém os motivos 

detalhados do parecer. 
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