Protocolos de Limpeza e Manutenção de Material de Escalada - COVID 19
Para limpar o nosso EPI (Equipamento Protecção Individual) ou outros equipamentos técnicos a
utilizar em actividades de escalada, deve respeitar os conselhos especificados nas folhas
de dados técnicos de cada produto. Lembramos que o contacto de qualquer produto químico
com plásticos e têxteis não é tolerado, pois podem deteriorar materiais plásticos ou fibras têxteis.
Os únicos produtos de limpeza testados e recomendados são água e sabão.
Para o caso específico do COVID 19, os protocolos de desinfecção utilizados em hospitais estão
em alta temperatura (> 150ºC) ou baixa temperatura (<100ºC) + alvejante. Estes protocolos
não podem ser usados no nosso EPI.
Até o momento, nenhuma autoridade sanitária se pronunciou sobre um protocolo confiável de
desinfecção de baixa temperatura (<100ºC) sem alvejante.
Neste contexto, recomendamos os dois protocolos a seguir e deixamos liberdade de escolha
que melhor se adapte às suas necessidades:
•

Protocolo 1: Respeite um período de 72 horas de quarentena para o material.

•

Protocolo 2: Mergulhe o produto pelo menos 30 minutos em água quente a uma

temperatura máxima de 65ºC, depois lave-o com água e sabão. Deixe o produto secar ao
ar livre, evitando exposição direta ao sol ou uma fonte de calor. (Observe que esta
temperatura máxima de lavagem de 65ºC é uma medida excepcional para COVID19.
Para qualquer outra lavagem, respeite a temperatura máxima de lavagem em 30ºC
indicada na ficha técnica).

NOTA: Os produtos de limpeza ECOLAB, utilizados de acordo com suas
recomendações, também são validados como compatíveis com todos os
capacetes tipo Petzl e, portanto, podem ser utilizados. Atenção, não sabemos
sua eficácia contra o COVID19. Aqui encontrará o link para o site da ECOLAB
para mais informações: https://es-es.ecolab.com
Tenha em atenção que, embora a prática de actividades ao ar livre seja
permitida novamente, elas ainda estão sujeitas a regras de saúde mais ou menos
rigorosas, dependendo de cada país e local. Aconselhamos que se informe na
sua área, acerca das medidas tomadas pelas autoridades locais e siga as
recomendações oficiais para a prática dessas actividades. É evidente que as
medidas de afastamento vigentes, bem como as regras básicas de segurança,
continuam a ser aplicadas na prática dessas atividades. Apesar das
circunstâncias especiais, partilhamos o mesmo desejo de regressar à
natureza e desejar-lhe boas actividades em segurança.

