
Dentre os contaminantes ambientais, os esporos estão entre os mais difíceis de se destruir. São necessários produtos químicos 

potentes para controlá-los. 

O esporicida, Sporklenz, possui em sua formulação ácido acético, ácido peracético e peróxido de hidrogênio. Resultando em 

uma superior eficácia com uma excelente compatibilidade de material. O que resulta em um produto de aplicação rápida e com 

ação esterilizante contra um amplo espectro, como, por exemplo: Bacillus Subtilis, Bacillus Cereus e Aspergillus Brasiliensis.

O Sporklenz, pronto para uso, é um esporicida líquido de ação 

rápida, especialmente formulado para esterilizar e desinfetar 

superfícies não porosas. É um produto de fácil manuseio e ao 

ser diluído com água pode ser utilizado como desinfetante ou 

agente de sanitização.

  

SPOR-KLENZ RTU
ESPORICIDA PRONTO PARA USO

Áreas produtivas;

Áreas que requerem controle ambiental de contaminações 
microbiológicas;

Desinfecção de superfícies e controle antimicrobiano de: 
pavimentos, paredes, tetos, bancadas, extratores BSL, 
carrinhos e outros equipamentos

APLICAÇÕES 

MOP

Esfregão

Pulverização 

Nebulização

A Equipe de Suporte Técnico Steris está disponível para auxiliar na personalização de seu programa de controle de contamina-
ção, fornecendo auxílio para o melhor aproveitamento dos produtos.

OS PRODUTOS DEVEM SER APLICADOS POR:



Apresentação Quantidade Código

Galão de 850 mL              4 por caixa 6525M2

Galão de 3,2 L               4 por caixa 652501

Bombona de 208,2L Único  6525P4

Pulverizador de  4 por caixa 6525Q8

gatilho estéril

comercial@lasdobrasil.com.brwww.lasdobrasil.com.br

Consulte nosso time de especialistas.

Filtrados para uma qualidade utilizável em uma varieda-

de de áreas.

PRODUTOS

Fácil de usar, pois não necessita de manuseio. Elimina 
erros na preparação da diluição e a necessidade de 
validar procedimentos de preparação.

Fórmula pronta para uso, não precisa misturar ou ativar

Eficácia comprovada contra muitos microrganismos 
comuns

Eficaz contra um largo espectro de bactérias, fungos e 
vírus (AOAC e EN)

Permite uma utilização frequente em diversas superfícies Compatível com uma grande variedade de materiais

Minimiza a biocarga nas instalações (menor acúmulo 
de resíduos)

Filtrado com membrana 0,22 micra. Todos os lotes têm 
sua estabilidade testada de acordo com termos da USP

Qualidade assegurada
Fabricado de acordo com as Boas Práticas de Fabricação e 
com rastreabilidade lote a lote

Permite a harmonização global de desinfetantes para 
superfícies não porosas

Princípios de acordo com Normas da EU relati-
vo a produtos germinicidas 

Promove a segurança do trabalhadorPerfil de baixa toxicidade

CARACTERÍSTICAS BENEFÍCIOS

O conceito base de qualquer programa de controle de contaminação reside no desinfetante ideal a ser utilizado diariamente. 
Os desinfetantes devem ser utilizados em rotação com um esporicida. Historicamente, tem sido utilizada uma rotatividade de 
múltiplos desinfetantes, mas se o desinfetante possui uma eficácia de largo espectro tal prática não é necessária.


