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COMO A KÄRCHER 

PODE AUXILIAR NA 

REDUÇÃO DOS 

RISCOS DA 

PANDEMIA?

COMUNICADO AO SEAC



A pandemia do COVID-19 

aumentou a conscientização para a 

higiene e limpeza.

As limpadoras à vapor da Kärcher

são ferramentas essenciais no 

combate ao corona vírus

Mata até de 99.999% do coronavírus*

e bactérias.**

*Os testes comprovam que o uso da limpadora a vapor da Kärcher em um determinado local 

durante 30 segundos na temperatura máxima, mata 99.999% dos vírus envelopados como o 

COVID-19 ou Influenza H1N1 de superfícies comuns de casas. (germe de teste: Vaccinia-Ankara-

Virus).

**Ao limpar com a limpadora a vapor Kärcher, o vapor mata 99,99% de todas as bactérias 

comuns de uma casa, desde que velocidade de limpeza seja de 30 cm/s no máximo e na 

temperatura máxima do equipamento. (Germe testado: Enterococcus hirae).



• O novo coronavírus COVID-19 ainda não foi totalmente estudado.

• O vírus pertence a categoria dos envelopados como a influenza, caxumba, sarampo.

• Segundo testes em laboratório, sabemos que o COVID-19 resiste até apenas 56°C.

• Com a utilização da Limpadora a Vapor Kärcher, que contam com tecnologia proprietária de 

ponta, atingimos a temperatura de 100°C no bico/bocal de saída do equipamento 

• Realizamos um teste em um laboratório para conseguir a certificação de que a Limpadora a Vapor 

Kärcher mata até 99,999% do COVID-19.

• Graças ao excelente desempenho do nossa Limpadora a vapor, podemos afirmar que o equipamento 

mata até 99.999% do Coronavírus* e bactérias**.

OS PRINCIPAIS FATOS SOBRE O COVID-19

*Os testes comprovam que o uso da limpadora a vapor da Kärcher em um ponto específico durante 30 segundos na temperatura máxima, mata 99.999% dos vírus envelopados como o 

COVID-19 ou Influenza H1N1 de superfícies comuns de casas. (germe de teste: Vaccinia-Ankara-Virus).

**Ao limpar com a limpadora a vapor Kärcher, o vapor mata 99,99% de todas as bactérias comuns de uma casa, desde que velocidade de limpeza seja de 

30 cm/s no máximo e na temperatura máxima do equipamento. (Germe de teste: Enterococcus hirae).



O ÚLTIMO TESTE REALIZADO COMPROVA A AFIRMAÇÃO QUE 

“MATA ATÉ 99.999% DO CORONAVÍRUS* E BACTERIAS**.”

Coronavírus/vírus envelopado Bactérias

Afirmação "MATA ATÉ 99.999% DE CORONAVIRUS*" “MATA 99.99% BACTÉRIAS*"

Ícone

*Ao limpar com a limpadora a vapor Kärcher, o vapor mata 99,99% de todas as 

bactérias comuns de uma casa, desde que velocidade de limpeza seja de 30 cm/s no 

máximo e na temperatura máxima do equipamento. (Germe de teste: Enterococcus

hirae).
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*Os testes comprovam que o uso da limpadora a vapor da Kärcher em um ponto específico durante 30 segundos na temperatura máxima, mata 99.999% dos vírus envelopados como o 

COVID-19 ou Influenza H1N1 de superfícies comuns de casas. (germe de teste: Vaccinia-Ankara-Virus).



**Ao limpar com a limpadora a vapor Kärcher, o vapor mata 99,99% de todas as bactérias comuns de uma casa, desde que velocidade de limpeza seja de 30 cm/s no máximo e na 

temperatura máxima do equipamento. (Germe de teste: Enterococcus hirae).



CERTIFICAÇÃO – “Descontaminação de 99.999% de vírus envelopados, 

Coronavírus e Influenza

Por questões de licenciamento, o laboratório alemão creditado para o teste não será divulgado

A certificação contra coronavírus foi obtida através de um laboratório de testes alemão, onde comprova-se que a tecnologia empregada nas 

limpadoras à vapor da Kärcher (tecnologia utilizada tanto nas versões importadas, quanto nas versões produzidas nacionalmente, de uso 

doméstico e uso profissional) é capaz de reduzir o coronavírus em até 99,999%, removendo-o de superfícies. Este resultado é obtido 

através de uma limpeza pontual, durante 30 segundos, utilizando-se a função com máximo de vapor. 

O resultado é válido para vírus envelopados, como Coronavírus e Influenza (descartando-se o vírus da Hepatite B). Adicionalmente, a 

Kärcher tem tecnologia proprietária em sua linha de limpadoras à vapor que garante melhor eficiência na geração de vapor e preservação 

de temperatura constante, de forma que entrega uma alta eficiência de limpeza e consequente descontaminação, melhores que os 

concorrentes presentes no mercado.

Procedimento do teste Vaporização pontual à curta distância

Metodologia empregada Máxima pressão de vapor

Pano de limpeza 100% poliéster

Organismo de teste

Vaccinia Virus Ankara, vírus modelo para 

vírus envelopados, como Coronavírus e 

Influenza

Interferências Superfície limpa

Superfície de teste Polivinílica (FOREX®)

Tempo de contato 30 Segundos

Método de teste

Redução Log10 

Maior/Igual à 

99.999%



PERGUNTAS FREQUENTES
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Perguntas Respostas

Porque fizemos o teste apenas com os vírus envelopados? O coronavírus é um vírus envelopado. Por motivos de tempo,

testamos apenas a remoção de vírus envelopados. O vírus padrão

envelopado de teste que usamos resiste a até 56° C. Os vírus não

envelopados são mais resistentes aos procedimentos de limpeza e

devem ser investigados separadamente

Podemos afirmar que todas as limpadoras a vapor matam 

todos os tipos de vírus?

Atualmente podemos afirmar apenas que as limpadoras à vapor da 

Kärcher possuem eficiência contra vírus envelopados. Não temos 

informações de outros equipamentos presentes no mercado que 

estejam certificados. Em relação aos produtos da Kärcher, nesse 

momento temos testes focados no coronavírus e influenza. Com o 

tempo faremos testes com outros vírus para garantir a eficiência dos 

produtos Kärcher em descontaminação de outros microorganismos. 

Como devo limpar para garantir a remoção de até 99,999% 

de vírus envelopados, como o coronavírus?

A limpeza em um determinado local durante 30 segundos no nível 

máximo do vapor garante a remoção de até 99,999% de vírus 

envelopados como o coronavírus.
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Perguntas Respostas

Outros produtos do mercado podem obter o mesmo 

resultado na remoção de vírus envelopados, como o 

coronavírus?

Outros equipamentos no mercado também podem matar uma certa 

porcentagem de vírus. Assumimos que quanto melhor o resultado da 

limpeza, melhor será o combate do vírus. Uma declaração exata 

requer um teste de laboratório. Devida à sua tecnologia proprietária da 

Kärcher, nossas limpadoras à vapor têm 99,999% mais sucesso em 

matar o coronavírus, graças à alta qualidade do vapor (alta pressão do 

vapor e alta temperatura do vapor), uma distribuição constante do 

vapor no bico, bem como acessórios/panos de alta qualidade. 

Adicionalmente, a Kärcher é a única empresa nesse momento com 

esses resultados certificados por um laboratório internacional

PERGUNTAS FREQUENTES
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Perguntas Respostas

É muito conveniente a Kärcher ser a única empresa a certificar 

seus equipamentos contra corona Vírus. Quem garante que 

esses resultados são reais, e não Fake news?

A linha de limpadoras à vapor da Kärcher já está há anos no mercado, 

tendo sua eficiência já comprovada também contra outros vírus e 

contra bactérias. A certificação contra coronavírus foi obtida através de 

um laboratório de testes alemão, onde comprova-se que a tecnologia 

empregada nas limpadoras à vapor da Kärcher (tecnologia utilizada 

tanto nas versões importadas, quanto nas versões produzidas 

nacionalmente, de uso doméstico e uso profissional) é capaz de 

reduzir o coronavírus em até 99,999%, removendo-o de superfícies. 

Este resultado é obtido através de uma limpeza pontual, durante 30 

segundos, utilizando-se a função com máximo de vapor. O resultado é 

válido para vírus envelopados, como Coronavírus e Influenza 

(descartando-se o vírus da Hepatite B). Adicionalmente, a Kärcher tem 

tecnologia proprietária em sua linha de limpadoras à vapor que garante 

melhor eficiência na geração de vapor e preservação de temperatura 

constante, de forma que entrega uma alta eficiência de limpeza e 

consequente descontaminação, melhores que os concorrentes 

presentes no mercado. Por fim, estamos à disposição de qualquer 

autoridade sanitária para esclarecer de forma autêntica e transparente 

possíveis questionamentos sobre a certificação.

PERGUNTAS FREQUENTES



MAKE A DIFFERENCE

THANK YOU

11


