
Solução à base de oxigénio ativo
para a desinfeção  e limpeza de 
dispositivos médicos. 

terralin® PAA

Vantagens 
Ampla eficácia em tempo de contacto reduzido 

Eficácia imediata após a preparação da solução

Fácil de usar, mesmo sem copos doseadores

Sem formação de pós durante a preparação como acontece 
com alguns concentrados em pó
Excelente compatibilidade com os  materiais devido ao 
ajuste do valor de pH e à proteção acrescida contra corrosão

Áreas de aplicação 
Desinfeção e limpeza específica, por exemplo, no caso de um 
surto epidémico. 

Instruções de utilização 

Eficácia Microbiológica 

Eficácia Concentração Tempo de
 contacto 

bactericida
EN13727, de acordo com 
VAH

2 % (20 ml/l) 5 min.

tubercolicida
de acordo com VAH

2 % (20 ml/l) 5 min.

micobactericida
EN14348
- condições limpas 

2 % (20 ml/l) 5 min.

levurocida
EN13624, de acordo com 
VAH

2 % (20 ml/l) 5 min.

Eficácia Concentração Tempo de 
contacto

vírus envelopados 
(incl. HIV, HBV, HCV)
de acordo com DVV
(Associação Alemã registada
para o combate de doenças 
virais)//RKI

1 % (10 ml/l) 5 min.

virucida
EN14476
- condições limpas 

2 % (20 ml/l) 30 min.

norovírus
EN14476

1 % (10 ml/l) 5 min.

poliovírus
EN14476
- condições sujas

2 % (20 ml/l) 30 min.

esporicida
EN13697
- condições limpas

2 % (20 ml/l) 5 min.

Áreas de aplicação Concentração 

RKI-de acordo com a 
legislação Alemã
(§18 IfSG) - âmbito AB

8 % (80 ml/l) 60 min.

Certificados 

 • RKI 

 • ÖGHMP 

 • IHO 

 • VAH 

 0297

Para a preparação da solução desejada, a quantidade requerida 
de água é colocada primeiro. Em seguida,  coloque o conteúdo 
da dupla garrafa na água. É importante ter a certeza de que os 
concentrados dos componentes não entram  em contacto uns 
com os outros. O uso de luvas (por exemplo feita de borracha 
butílica) é recomendado.

Tempo de 
contacto
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Informação do Produto 
Composição:

Componentes base:

Informações adicionais 

Informações para encomenda 

Produto Embalagem Item nº

terralin® PAA 160 ml (2x80 ml) 12/caixa

Estes produtos não estão disponíveis em todos os países. 
Para mais informações entre em contato com a nossa subsidiária local ou distribuidora

Informação ambiental 

Opiniões Profissionais e Informações 

Schülke & Mayr está certificada de acordo com o DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 
e DIN EN ISO 13485 (Reg.-No. 004567-MP23) e validou o sistema ambiental de a

om o Eco Audit Regulation (Reg.-No. DE-150-00003).

U

geral@schuelke.pt | www.schuelke.pt

Schülke & Mayr GmbH
ma companhia do

Grupo Air Liquide

Informações: Schülke Portugal

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:

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 
competitivos, sempre com os mais elevados padrões de 
qualidade.

100 g de solução contém: 5 g de ácido peracético; 
Outros: peróxido de hidrogénio e ácido acético. 
Rotulagem de acordo com o Regulamento (CE) n.º 
648/2004: <5% surfactantes não iónicos

Hidróxido de potássio, inibidores de corrosão, fosfatos.
Rotulagem  de acordo com o Regulamento (CE) n.º 648/2004: 
fosfato  <5%

Use desinfectantes com segurança. Leia sempre o rótulo e 
a informação do produto antes de usar. A base e os 
componentes aditivos têm sempre de ser utilizados  em 
conjunto! Não manter recipiente fechado. terralin® PAA não é 
adequado para superfícies cromadas e superfícies banhadas 
em bronze ou cobre. Por favor, leia as instruções do fabricante 
sobre as superfícies e, se necessário, teste a compatibilidade do 
material antes da aplicação. Não exceda a concentração. Para 
preparar  2% (calculado em base de componente) de solução 
verta 4 litros de água num recipiente adequado. Simultanea-
mente adicione o conteúdo completo de ambos, base  e 
aditivos, em água. Utilizar sempre ambos os 
componentes do produto. Certifique-se que as superfícies são 
completamente humedecidas. A eficácia e as propriedades 
microbiológicas da aplicação de ácido peracético são 
significativamente dependentes do valor do pH da solução. 
Geralmente, as concentrações recomendadas e tempos de 
contacto não devem ser excedidas com nenhum produto de 
limpeza e desinfeção, a fim de obter a melhor compatibilidade 
possível entre materiais. Assim, uma solução de ácido peracé-
tico, uma vez que também já disponível no mercado, tem uma 
grande eficácia microbiológica, mas não é compatível com 
alguns plásticos ou metais, especialmente com latão e 
cromagem. A corrosão localizada, entre outros, é possível em 
vários tipos de aço inoxidável. 

Utilizando uma formulação de 2 componentes harmonizados 
tornou-se possível garantir um espectro muito abrangente 
aliado a uma  compatibilidade extraordinariamente boa e 
centrada na prática com os materiais. O componente base de  
terralin® PAA contém ácido peracético ativo, estabilizado e 
equilibrado. Além de um componente alcalino para ajustar o 
valor de pH, o componente aditivo proporciona fosfatos e 
outros componentes anticorrosão. Durante a produção da 
solução de reserva por diluição com água e  mistura 
simultânea dos dois componentes, obtem-se uma solução de 
aplicação quase neutra e armazenada com um valor de pH de 
aprox. 6.


