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CONCEITO DE SANITIZAÇÃO 

A sanitização atua no controle microbiano reduzindo o número de 

microrganismos a níveis seguros de saúde pública.  

 

QUATERNÁRIO DE AMÔNIO 

O quaternário de amônio age por destruição das proteínas do microrganismo 

presentes na membrana plasmática ou parede celular, inibindo sua síntese, que 

é vital para sua sobrevivência, ele é largamente utilizado no controle de 

microrganismos, como vírus, fungos e bactérias em ambientes residenciais e 

corporativos possuindo baixa toxicidade. 

 

EQUIPAMENTO 

O Sanitizador Sanifull é um equipamento de desinfecção por vaporização a seco. 

O objetivo é propagar o quaternário de amônio a todos os pontos do ambiente 

promovendo uma sanitização muito eficaz.  

 

ANTES DA OPERAÇÃO 

Antes de conectar o equipamento na tomada, verificar se a tensão da rede é a 

mesma que estará sinalizada por adesivo no cabo de alimentação do produto. 

Completar o reservatório com o líquido desinfetante específico para este tipo de 

equipamento. 

 



 
 

 
 

 

DIAGRAMA: 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

AVISO DE ABASTECIMENTO DE RESERVATÓRIO 

O sanitizador Sanifull possui um sensor de nível. Quando a luz de aviso acender 

(fig. 1, item 2), o reservatório do líquido sanitizante deve ser preenchido 

novamente. 

*Nota: O aparelho não funcionará com o reservatório abaixo do nível de produto 

indicado para preservação do equipamento. 

 

OPERAÇÃO 

1. Posicionar o sanitizador no chão da área a ser desinfectada, de acordo que o 
Bocal do Vapor (fig. 3) fique apontado ao centro do ambiente. 

*Nota: Ao posicionar o produto, eliminar possíveis obstáculos de 2 a 3 metros na 
direção do bocal do vapor. De forma que o vapor gerado tenha a dispersão livre 
pelo ambiente sem áreas com excesso de produto acumulado. 

2. Ligar a máquina: Ligar o cabo de alimentação do produto na rede elétrica. 
Pressionar o botão Ligar (fig. 3) de modo que se ilumine. 

3. Medir o ambiente a ser sanitizado em metros quadrados (área m² = 
COMPRIMENTO x LARGURA). Ajustar no botão Seletor de Área (fig. 1) 
conforme o resultado obtido. 

4. Aguardar o aquecimento da máquina: O botão 3 (verde) se iluminará quando 
o aquecimento estiver completo. Assim que o botão iluminar basta pressioná-lo 
para iniciar a desinfecção. 

5. A máquina irá piscar luzes internas visualizadas pela lateral da máquina 
quando o ciclo finalizar. Após o término da operação, desligar a máquina para 
posicioná-la no próximo ambiente a ser desinfectado. 

 

GARANTIA: Possui garantia de 90 dias contra defeitos de fabricação. 


