
sanitização

antes do serviço

durante ou após serviço

Instruções para sanitização en residências

eletrônicos
Eletroportáteis e eletrônicos deverão ser cobertos, pois o 
tratamento consiste em nebulização a frio com 
deslocamento de ar e líquido.

colchão
Retirar lençóis e fronhas para aplicação do produto nos 
colchões.

proteção
Para evitar irritação dos olhos e da mucosa nasal, faz-se 
necessário o uso de máscara apropriada, que é fornecida 
pela empresa antes do início da aplicação do produto.

manchas
Manchas de mofo ou infiltrações em paredes e armários 
não serão removidas após aplicação. Recomenda-se sanar 
infiltrações antes do serviço, para garantir sua eficácia.

acompanhante
Necessidade de apenas um acompanhante para a 
realização do serviço.

móveis
Armários e gavetas devem ser abertos para aplicação do 
produto no interior dos móveis.



metodologia de aplicação
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cuidados domésticos
Os moradores, os animais e a 
pessoa que acompanhou o 
serviço devem permanecer 
afastados do ambiente durante 
a aplicação e, no mínimo, 2h 
após o término desta.

piso
Os pisos frios (porcelanato, cerâmica e outros) deverão ser 
limpos com um pano úmido posteriormente ao serviço para 
a remoção do excesso do produto.

metodolia de aplicação
Metodologia de aplicação se dará através de nebulização em superfícies, tais como: paredes, móveis, estofados (exceto os de 
couro ou napa), travesseiros e colchões. As portas dos armários devem ser abertas para aplicação em seu interior, bem como 
todas as gavetas, cortinas, bichos de pelúcias.

ambiente
Ao término da aplicação, o ambiente deverá permanecer 
fechado e desocupado por, no mínimo, 2h. Após esse 
período, abrir as janelas para circulação do ar.

aquário
Aquários devem ser cobertos para protegê-los da entrada 
de partículas do produto, e a sua bomba de oxigênio deve 
continuar desligada por cerca de 6h após o serviço.

alergia
Recomenda-se que pessoas alérgicas ou hipersensíveis 
só retornem ao ambiente após 4h da realização do serviço.


