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Tapetes higienizados de tecnologia ativa 

Funcionamento 

Os sapatos são um veículo transmissor de bactérias e vírus do exterior para dentro dos 
nossos espaços. 

Ao prevenimos que elementos nocivos entrem dentro do nosso espaço, evitamos que 
sejam transmitidos para as mãos daqueles que habitualmente estão em contacto com 
o pavimento, como as crianças nas suas brincadeiras, os idosos quando se
desequilibram e caem.

Também nos espaços comerciais onde os profissionais que manipulam mercadoria ou 
objetos que tocam no chão, o que acontece com alguma frequência durante o processo 
de reposição de material em expositores, e todos nós quando visitamos lojas e quando 
nos baixamos para observar prateleiras mais baixas e inadvertidamente tocamos com 
a nossa roupa ou objetos pessoais que transportamos.  

A colocação de tapetes higienizadores nas entradas exteriores dos espaços que 
pretendemos proteger, previne que estes agentes nocivos sejam transportados para 
dentro dos mesmos, aumentando significativamente a segurança da sua utilização. 

Devem-se colocar os tapetes higienizadores na entrada dos espaços que se pretende 
proteger, fazendo com que seja sempre necessário caminhar sobre o tapete antes de 
entrar no espaço propriamente dito. 

Os tapetes quando pisados ativam e impregnam uma grande quantidade de líquido 
desinfetante nas solas dos sapatos, mesmo nas suas estruturas e irregularidades mais 
profundas, eliminando grande parte das bactérias e germes ali existentes. 

"Limpeza Activa" 
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INSTRUÇÕES 

O sistema é composto por uma base/tabuleiro, um tapete e um produto líquido 
desinfetante. 

1 – Tabuleiro 

O tabuleiro tem por missão acomodar o tapete no seu interior e ajudar a conter o líquido 
desinfetante que está embebido no tapete. É fabricado numa borracha resistente aos 
químicos e à pressão do pisar, tem um perfil rebaixado para prevenção de embate. 

2 – Tapete 

O tapete é constituído por três layers de materiais sobrepostos. Os layers exteriores 
removem a sujidade, e o layer interior, tem por função reter o líquido, evitando que este 
se espalhe e salpique quando o tapete é pisado, também ajuda a preservar as 
propriedades desinfetantes do líquido. 

3 – Produto desinfetante 

A inCleanout aconselha o uso de Diversey Suma Bac D10 (aplicar diluído, 2 colheres 

de sopa +-15ml por cada litro de água). 

Este desinfetante é especialmente eficiente e certificado para o COVID19, existem 

também outros líquidos desinfetantes não certificados, ambos à venda no nosso site. 

Este tipo de líquido pode ser introduzido nas águas residuais municipais sem impacto 

ambiental. 

Qualquer desinfetante com quaternário de amónia ou similar aprovado em Portugal 

funcionará, se o produto for a base de cloro (lixivia), deve ter cuidado com pois pode 

descolorar os pavimentos. 

4 – Preparação 

Caso o líquido desinfetante necessite de diluição, fazer a sua preparação inicial de 
acordo com as indicações do fabricante. 

Tapete pequeno TOP – 1,5 litros (1,5 litros de água + 3 colheres de sopa de Diversey 
Suma Bac D10) 

Tapete grande MAXI – 3 litros (3 litros de água + 6 colheres de sopa de Diversey Suma 
Bac D10) 

1 - Despejar metade do líquido dentro do tabuleiro de borracha ainda sem o tapete 
(feltro) 

2 - Colocar o tapete (feltro) cuidadosamente no tabuleiro de borracha por cima do 
líquido e deixar absorver um pouco 

3 – Despejar a segunda metade do líquido suavemente por cima do tapete (feltro) 

por forma a ser absorvido na totalidade. 

4 – O tapete está pronto a ser utilizado 
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5 – Utilização 

Para melhor eficácia na desinfeção dos sapatos, deve-se fazer uma pequena pausa 
sobre o tapete, pressionando ligeiramente com os pés por forma a que o liquido possa 
penetrar melhor nas irregularidades das solas e ter tempo para atuar. 

6 – Manutenção 

O nível de líquido existente no tabuleiro deve ser verificado diariamente e reposto 
sempre que deixe de estar visivelmente húmido. 

Dependendo da intensidade e frequência da sua utilização, recomendamos a 
substituição total do líquido semanalmente. 

Para lavar o tapete devem de ser usadas luvas e mascara. Basta enxaguar com muita 
água limpa e deixar secar/escorrer um pouco antes de ser colocado novamente em 
serviço. Não deve de ser colocado em máquinas de lavar ou secar. Temos disponíveis 
tapete (feltro) extra, para poder substituir enquanto um está para lavar e secar. 

7 - ATENÇÂO 

Por precaução e dependendo do tipo de superfície junto ao tapete, deve ser utilizado 
um tapete de secagem para evitar possíveis acidentes relacionados com 
escorregamentos. 

 Base + Liquido Desinfetante + Tapete =  Conjunto 

Os sistemas apresentados nesta informação, ajudam a evitar contaminações quando acompanhados 

por outras medidas de segurança preventivas igualmente importantes como o afastamento social, a 

lavagem das mãos com frequência, o uso de máscaras sociais. Os nossos sistemas não se destinam à 

desinfestação ou à descontaminação de espaços comprovadamente contaminados, não foram 

desenhados com esse propósito nem tem essa eficácia. 
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