COVID SAFE
SYSTEM
Sistema Integrado da Imporquímica
na Protecção Individual, Ar e Superfícies

www.imporquimica.pt

COVID SAFE SYSTEM

Sistema Integrado
COVID SAFE SYSTEM

A nossa proposta
de valor

Protocolo desenvolvido pela IMPORQUÍMICA que garante
o cumprimento, pelas empresas, das orientações das
autoridades sanitárias e de trabalho relativamente à saúde
e segurança no contexto da pandemia COVID-19.

› Garantir a retoma da actividade em segurança, reduzindo
os riscos e actuando com responsabilidade;

A marca IMPORQUÍMICA COVID SAFE SYSTEM é atribuída a
organizações que cumpram as orientações da Direção Geral da
Saúde (DGS), Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT)
e Organização Internacional do Trabalho (OIT), permitindo
demonstrar a colaboradores, clientes, fornecedores,
parceiros e sociedade, o seu compromisso e respeito
pela saúde e segurança.

www.imporquimica.pt

› Identificar os pontos críticos, avaliando os procedimentos
e práticas internas;
› Superar este desafio com agilidade, criando condições
para a recuperação rápida das actividades que sustentam
a organização;
› Gerar confiança, garantindo a adequação e fiabilidade das
práticas de saúde e segurança no trabalho.

COVID SAFE SYSTEM

Sistema Integrado
COVID SAFE SYSTEM
Assenta na abordagem que permite potenciar
a funcionalidade de cada um dos produtos de
gama profissional da Imporquímica.
Promove a eficácia de produtos autónomos mas
interdependentes nos mecanismos de desinfecção.
A abordagem sistémica intensifica a eficácia do propósito:
mitigar ocorrências de contaminação.

www.imporquimica.pt

Processo de
Verificação
O processo de verificação avalia a implementação
eficaz de procedimentos e práticas adoptadas pela
empresa no âmbito da sua actividade tendo por
critérios as orientações emitidas em documentos
oficiais pela DGS, ACT e OIT.
A verificação COVID SAFE SYSTEM é realizada por
Técnicos Comerciais da Imporquímica com uma vasta
experiência profissional e competência comprovada
na realização de auditorias e implementação de
Planos de Higiene no âmbito da Saúde e Segurança
no Trabalho.

01

02

03

04
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Superfícies altas
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Superfícies
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Desinfecção
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Desinfecção
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Desinfecção de
mesas, móveis,
maçanetas portas,
vidros, etc.

Desinfecção e
limpeza do chão
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Mentabact
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Desinfecção atmosférica de largo
espectro (Bactericida, Fungicida,
Esporicida e VIRUCIDA). O MENTABACT
foi especialmente concebido para renovar
e desinfectar a atmosfera.
É produzido de acordo com as normas
Europeias: EN 1040 e EN 1276 de eficácia
Bactericida, EN 1275 de eficácia
Fungicida, AFNOR 72180 de eficácia
VIRUCIDA e a norma NFT 72230 de
eficácia Esporicida.

DE

www.imporquimica.pt

P

02

COVID SAFE SYSTEM Protecção Individual

A MESMA
FÓRMULA HÁ
+ DE 20 ANOS
EFICÁCIA COMPROVADA
PELOS MILHARES DE CLIENTES
QUE UTILIZAM ESTE
PRODUTO

Deman

Sanitex Foam

Sanitex Hand Gel

Bakgel

Loção para lavagem e desinfecção
de mãos com Gluconato de clorexidina.
DEMAN satisfaz as Normas EN1276
e a EN1275.

Sabonete em espuma Anti-Bacteriano.
Fornece a quantidade de espuma ideal,
com capacidade para 2500 utilizações.
O doseador Invizi-Touch® tem protecção
antimicrobiana incorporada na tampa,
que melhora a higiene e segurança para
os utilizadores.

Solução Antiséptica à base de álcool.
Sanitex hand gel está de acordo com
as normas Europeias EN 12054
e EN 1040.

SABA (Solução Antiséptica de Base Alcoólica)
com propriedades bactericidas, fungicidas
e virucidas.
BAKGEL está de acordo com a Norma Europeia
EN 1500 (Tratamento higiénico de mãos
por fricção).

www.imporquimica.pt
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COVID SAFE SYSTEM Protecção Individual - Equipamentos

HYiGO
HYiGO, equipamento de desinfecção
inteligente que permite total controlo
sobre a sua utilização e funcionamento.
A sua bateria permite total mobilidade e
a plataforma back-end traduz os dados
de utilização em estatísticas valiosas.
Utiliza a solução BAKGEL, garantindo
uma elevada rentabilidade do produto
– até 5000 dosagens com 1 litro.

SAIBA MAIS

www.imporquimica.pt

Sanitex Stand
Doseador
Stand com doseador automático
Sanitex, permite até 1000 dosagens
de gel desinfectante Sanitex Hand
Gel, sem qualquer contacto.
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COVID SAFE SYSTEM Superfícies altas e de contacto

TESTES
DE EFICÁCIA
DESINFECTANTE
DISPONÍVEIS
A PEDIDO

Sanisan

Biofast

Sanisept

Baksil

Desinfectante rápido para superfícies,
cumpre os padrões de eficiência exigidos
para a desinfecção de superfícies em
hospitais (teor de álcool da especificação,
abaixo dos 30% para os desinfectantes
usados em meio hospitalar).
SANISAN é um produto com um amplo
espectro de actividade desinfectante, de
acordo com as seguintes Normas Europeias:
NFT 72.301, EN 1040, EN 1276, EN 1650,
EN 13697, EN 14476 VIRUCIDA.

Bioálcool de secagem rápida
desinfectante multi-superfícies
BIOFAST tem as suas funções
desinfectantes comprovadas pelas
Normas Europeias NF EN 1276, NF
EN13727, NF EN 1275, NF EN 13624
e EN 14476 VIRUCIDA.

Desinfectante de contacto bactericida,
fungicida e virucida que satisfaz as normas
europeias de eficácia para desinfecção de
superfícies.
SANISEPT apresenta um largo espectro de
actividade bactericida, fungicida e virucida,
controlado pelas seguintes Normas
Europeias: EN1276 e NFT72301 de
Eficácia Bactericida, EN1650, NFT72201
e NFT72301 de Eficácia Fungicida e
NFT72180 de Eficácia VIRUCIDA.

Desinfectante bactericida, fungicida,
leveduricida e virucida muito concentrado
e de qualidade alimentar (certificado
NSF). BAKSIL é um desinfectante de largo
espectro testado segundo as seguintes
Normas: EN 1040, EN 1276, EN 1275,
NFT 72301, NFT 7223 e EN 14476
VIRUCIDA.

www.imporquimica.pt
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COVID SAFE SYSTEM Superfícies baixas

TESTES
DE EFICÁCIA
DESINFECTANTE
DISPONÍVEIS
A PEDIDO

LÍDER DE
MERCADO NA
ÁREA HOSPITALAR
EM PORTUGAL

LÍDER DE
MERCADO NA
ÁREA HOSPITALAR
EM PORTUGAL

Baksil

Garback

Ipoclor

Klorkleen

Desinfectante bactericida, fungicida,
leveduricida e virucida muito concentrado
e de qualidade alimentar (certificado
NSF). BAKSIL é um desinfectante de largo
espectro testado segundo as seguintes
Normas: EN 1040, EN 1276, EN 1275,
NFT 72301, NFT 7223 e EN 14476
VIRUCIDA.

Desinfectante bactericida, fungicida,
leveduricida e virucida muito
concentrado com cheiro a pinho.
GARBACK é um desinfectante de largo
espectro testado segundo as seguintes
Normas: EN 1040, EN 1276, EN 1275,
NFT 72301, NFT 7223 e EN 14476
VIRUCIDA.

Pastilhas efervescentes de Dicloroisocianurato
de sódio (NaDCC) com elevado poder
desinfectante. IPOCLOR é um poderoso
desinfectante contra bactérias, micobactérias,
vírus e fungos. A sua eficácia desinfectante foi
testada pelas seguintes Normas: EN 1276, EN
1040, AFNOR NFT 72150, AFNOR NFT 72170,
AFNOR NFT 72190, AFNOR NFT 72290
AFNOR NFT 72301 e EN 14476 VIRUCIDA.

Pastilhas efervescentes de
Dicloroisocianurato de sódio (NaDCC) com
detergente. KLORKLEEN é um poderoso
desinfectante contra bactérias,
micobactérias, vírus e fungos. A sua eficácia
desinfectante foi testada pelas seguintes
Normas: EN 1276, EN 1040, AFNOR NFT
72150, AFNOR NFT 72170, AFNOR NFT
72190, AFNOR NFT 72290 e AFNOR NFT
72301 e EN 14476 VIRUCIDA.

www.imporquimica.pt

Tel. 212 808 390
info@imporquimica.pt
www.imporquimica.com
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OBTENHA A SUA MARCA
COVID SAFE SYSTEM
DA IMPORQUÍMICA.

Zona Industrial do Carvalhinho,
Lote 11, Apartado 39
2861-909 Moita
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Demonstre aos seus
colaboradores, clientes,
parceiros e sociedade
em geral o compromisso
e respeito pela saúde
e segurança de todos.
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