
Princípio ativo à base de oxigénio  

Desinfetante concentrado em pó à base  
de oxigénio ativo libertado pela dissolução 
dos  grânulos perform® em água.  

Informação de Produto: Desinfeção de Superfícies 

Vantagens 
Ampla eficácia 
Registado pelo Instituto Robert Koch, em conformidade 
com a legislação alemã (§ 18 IFSG - Lei de proteção de 
doenças infecciosas) 
O oxigénio ativo permite a não poluição do ar em recintos 
fechados 
Testado em conformidade com as normas da CE
Norovírus Murino de acordo com a EN 14 476

Áreas de aplicação 

Instruções de utilização 

 

Por exemplo: 

quantidade total
da solução

0.25 % 0.5 % 0.75 % 1.0 % 2.0 % 3.0 %

1 litro 2.5 g 5 g 7.5 g 10 g 20 g 30 g

2 litro 5 g 10 g 15 g 20 g 40 g 60 g

5 litro 12.5 g 25 g 37.5 g 50 g 100 g 150 g

8 litro 20 g 40 g 60 g 80 g 160 g 240 g

Eficácia Microbiológica  
perform® combate eficazmente:  

Informação do produto 
Composição: 

Dados Físico-Químicos:

Grânulos
Aparência:
Peso:
Odor:
Estabilidade de temperatura:

incolor a amarelo claro em pó 
aprox. 775 g/l
fresco
-5 °C a temperatura ambiente

Solução preparada
Aparência:
Valor pH  (água da torneira):
Odor:

incolor e translúcida
aprox. 4
fresco

perform®

 
rucida

iv .nim 5 - % 1

Utilizado para a desinfeção e limpeza de dispositivos médicos 
[      0297] e todos os tipos de superfícies. perform® é adequado 
para uso em áreas de risco, onde é necessário um desinfetante de 
superfície “user-friendly” com uma ampla gama de eficácia, 
evitando a poluição do ar interior, como por exemplo: 

      Hospitais, principalmente em unidades de cuidados intensivos 
neonatais 
      Indústria farmacêutica e cosmética

Como a solução é compatível com a maioria dos materiais, 
perform® pode ser utilizado em  materiais mais difíceis, como o 
vidro acrílico presente nas incubadoras. perform®  é também  
adequado para a desinfeção de máscaras de oxigénio e 
fântomas. 

Para preparar a solução coloque água (de preferência à mão) 
numa bacia ou balde. Em seguida, polvilhe os grânulos na 
água  e mexa rápidamente. 

1 x 40 g em 8 litros de água solução = 0,5%
2 x 40 g em 8 litros de água solução = 1%

Nos pavimentos, esfregar a área, sair e em seguida, limpe. Para 
os dispositivos médicos e outras superfícies, aplicar a solução 
com um pano húmido.

Cobrir toda a  superfície completa com a solução. Lavar bem os 
equipamentos com água. Para desinfetar máscaras e fântomas, 
mergulhe as peças desmontadas na solução. Após decorrer o 
tempo de contacto necessário, enxaguar com água.

Para evitar a formação de resíduos em superfícies tratadas, limpe 
uma segunda vez, deixando as superfícies com o mínimo de 
humidade residual. Com as propriedades da água da torneira, os 
grânulos desinfetantes com oxigénio ativo podem emitir  um cheiro 
a cloro, no entanto, perform® não contém qualquer  componente 
de cloro. perform® apresenta excelentes propriedades de limpeza, 
não  é necessária adição de outros
potenciadores de limpeza. Uma vez feita a limpeza, a solução 
mantém  as suas propriedades desinfectantes e de limpeza por um 
dia útil.  Deve mudar a solução prévia para combater as manchas 
mais difíceis.

• bactérias (incl.TB) • fungos •  vírus (Vírus da Hepatite  B, HIV, 
rotavírus, enterovírus, poliovírus, vírus vaccinia e papova vírus SV40) • 
esporos.

100g contém: 45g de bissulfato de bi-peroximonosulfato 
pentapotássio
Rotulagem de acordo com o Regulamento (CE) n.º 648/2004: 5 - 
15% surfactantes aniônicos; <agentes tensioactivos não iónicos 
5%; <5% de sabão e fosfonatos, perfumes



perform®

Concentrações de uso / Tempos de contacto 

Tempo de contacto 1
min

5
min

10
min

30
min

60
min 2 hr 4 hr 

1 %
(10 g/l)

1 %
(10 g/l)

0.5 %
(5 g/l)

0.75 %
(7.5 g/l)

1 %
(10 g/l)

0.5 %
(5 g/l)

0.25 %
(2.5 g/l)

TB 3 %
(30 g/l)

2 %
(20 g/l)

1.5 % 
(15 g/l)

1 2 % 
(20 g/l)

0.5 %
(5 g/l)

Vírus 
- Adenovírus

0.5 %
(5 g/l)

- Polio 2 % 
(20 g/l)

- Vaccina 0.5 %
(5 g/l)

- polioma SV40 0.5 %
(5 g/l)

- Rota 0.5 %
(5 g/l)

- Noro2

condições limpas

condições sujas

0.5 %
(5 g/l)

0.5 %
(5 g/l)

1 % 
(10 g/l) 

1.5 %
(15 g/l)

0.75 % 
(7.5 g/l) 

3

3 %
(30 g/l)

1 De acordo com as diretrizes do  Robert Koch Institute - Revista de Saúde Federal Alemã  01/2004
2 Murino Norovirus de acordo com EN 14 476
3 Por favor, consulte as instruções na lista RKI

30
min

60
min

EN 13 697 0.5 %
(5 g/l)

EN 13 697 1 %
(10 g/l)

5
min

15
min

EN 14 476 Adenovirus 0.5 %
(5 g/l)

EN 14 476 Poliovirus (em condições limpas) 1 %
(10 g/l)

0.5 %
(5 g/l)

EN 14 476 virucida  (em condições limpas) 1 %
(10 g/l)

Rotulagem de acordo com as directivas da CE
Xi: Irritante.

R36/38: Irritante para os olhos e pele.

R52: Nocivo para os organismos aquáticos.

S26: No caso de contacto com os olhos, lavar abundantemente 
com água e procurar assistência médica.

S28: Após contacto com a pele, lave imediatamente com
bastante água.

Informações adicionais

Embalagens / unidades

Tamanho Unidade Art. Nº

40 g saco
40 g saco
900 g 

250 x 40 g saco
60 x 40 g saco
4 x 900 g 

122 304
122 307
122 319

lista da Sociedade 
Alemã de Higiene e 
Microbiologia (DGHM)  
- desinfetante de 
superfície dentro de 
hospitais e clínica geral

- condições de sujidade

Relatório da Sociedade 
Austríaca para a 
Higiene, Microbiologia e 
Medicina Preventiva 
(ÖGHMP) - N ° 95/14

totalmente virucida

Eficaz contra vírus 
envelopados  (incl. HIV, 
HBV, HCV)

1

Esporos (de acordo 
com o DIN EN 13697 
modificado), sem 
carga

desinfecção de 
banheiras a curto prazo

Listagem do  RKI  de 
acordo com a legislação 
alemã (§ 18 IFSG) para a 
desinfecção matagal - 
AB  escopo (eliminação 
de resíduos)

Testado em conformidade com as 
normas da UE nas áreas de alimentos, 
industrial e áreas institucionais

Teste de superfície quantitativo para a 
actividade bactericida, com / sem carga

Testado em conformidade com as 
normas da UE sobre desinfetantes de 
superfície dentro de hospitais e em 
clínica geral

Informação Ambiental
A Schülke, líder no controlo de infeções desde 1889, pesquisa, 
desenvolve e fabrica produtos inovadores, seguros e amigos do
ambiente com avançados processos de produção, a preços com-
petitivos, sempre com os mais elevados padrões de qualidade.

Opiniões Profissionais e Informações
Por favor visite o nosso site para uma visão geral de toda a literatura 
e/ou relatórios sobre este produto: www.schuelke.pt

Se tiver mais questões:

 

geral@schuelke.pt | +351 21 352 27 85      | www.schuelke.pt  

Schülke & Mayr GmbH
Uma companhia do
Grupo Air Liquide

Informações: Schülke Portugal

Teste de superfície quantitativo para a 
actividade fungicida, com / sem carga

Use o desinfectante com segurança. Leia sempre o rótulo e a 
informação do produto antes de usar. Não guarde o saco acima da 
temperatura ambiente. O uso de luvas de protecção (por exemplo 
borracha butílica) é recomendado. A solução pode ter um efeito de 
branqueamento em certos corantes têxteis muito sensíveis. Não 
usar em tapetes.


