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O KOBY DESINFECT-ALL - CONCENTRADO MULTIUSOS 5L é 
uma solução biocida desinfetante concentrada, baseada 
em hipoclorito de sódio com teor de cloro livre superior a 
5%. Este produto foi especificamente formulado para ir de 
encontro com as mais recentes recomendações da Direção 
Geral de Saúde (DGS) no que respeita a soluções biocidas 
desinfetantes, nomeadamente, no combate ao COVID-19 
(SARS-CoV-2).  Pode ser utilizado para obter diferentes 
níveis de desinfeção: Elevada, Intermédia ou Baixa. O KOBY 
DESINFECT-ALL - CONCENTRADO MULTIUSOS 5L pode ser 
aplicado para desinfeção de superfícies em 
estabelecimentos públicos ou domicílios e desinfeção de 
espaços públicos exteriores como pavimentos ou 
arruamentos. 

 

• Bactericida 
• Virucida (combate ao COVID-19) 
• Fungicida 
• Germicida 
• Desinfeção de superfícies em estabelecimentos públicos 

ou domicílios e desinfeção de espaços públicos exteriores 
como pavimentos ou arruamentos 

• Produto notificado à DGS ao abrigo do Decreto-Lei n.º 
140/2017  
 

Aplicável na desinfeção de superfícies em: domicílios, 
estabelecimentos de atendimento público, hotelaria, 
serviços de saúde, instituições, escolas, espaços 
exteriores e pavimentos/ arruamentos. 

 

O KOBY DESINFECT-ALL - CONCENTRADO MULTIUSOS 5L deve utilizar-se diluído, de 
acordo com a grau de desinfeção pretendido, tendo em conta o uso recomendado 
na tabela em baixo: 

 

Desinfeção 
pretendida 

5L de solução 

5L de solução 
DESINFECT-ALL Água 

Baixa 50 ml 4,950 ml 

Superfícies comuns em 
estabelecimentos públicos ou áreas 
comuns no domicílio 
(Recomendação da DGS, Orientação 
014/2020). Espaços públicos 
exteriores. 

Intermédia 100 ml 4,900 ml 

Áreas de isolamento, instalações 
sanitárias e áreas de toque 
frequente em estabelecimentos 
públicos (Recomendação da DGS, 
Orientação 014/2020). 

Elevada 500 ml 4,500 ml 

Presença de sangue, secreções 
respiratórias, outros líquidos 
orgânicos. (Recomendação da DGS, 
Orientação 014/2020). 

 

1. Prepare as soluções apenas em zonas bem ventiladas; 
2. Use equipamento de proteção adequado (consultar ficha de segurança), pois 

pode irritar membrana mucosa, ocular, pele e via áreas; 
3. Use apenas água fria para preparar a solução recomendada; 
4. Lave, previamente, as superfícies com água e detergente e deixar secar. Não 

misture as soluções preparadas com outros produtos de limpeza; 
5. Aplique, uniformemente, a solução preparada e deixe atuar na superfície 

durante 10 minutos; 
6. Após decorrido o tempo de contacto, enxague com água e deixe secar ao ar. 
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