
FAQ LAYANAN DESINFEKSI KENDARAAN 

DI SPBU SHELL 

 

Q : Apa yang dimaksud dengan Desinfeksi? 

A : Desinfeksi adalah proses pemusnahan bakteri. Di dalam kendaraan, mikroorganisme 
tersebut dapat ditemukan di bagian interior kendaraan seperti dashboard mobil, karpet 
mobil, langit-langit, saluran AC, pegangan pintu, jendela, dan tempat tersembunyi 
lainnya. Dengan desinfeksi, kita dapat terhindar dari penyakit maupun reaksi alergi 
seperti bersin atau batuk. 

 

Q : Apakah yang dimaksud dengan disinfectant fogging (pengasapan dengan cairan 
disinfektan)? 

A : Proses pengasapan suatu area dengan materi yang mengandung formula anti mikroba 
untuk membersihkan bakteri. Pengasapan di dalam interior mobil akan membersihkan 
dan menghasilkan kondisi kabin, sirkulasi udara dan interior mobil yang higienis, sehat 
dan nyaman.  

  

Q : Bagaimana cara kerja disinfectant fogging? 

A : Cairan disinfektan dimasukan ke dalam mesin fogging yang akan merubah carian 
menjadi asap dan disirkulasikan ke seluruh area mobil. Partikel liquid fogging inilah yang 
akan membunuh bakteri yang ada di seluruh permukaan interior kendaraan termasuk di 
area-area yang susah dijangkau. 

 

Q : Apakah produk disinfektan ini beracun? 

A : Produk ini telah mendapatkan ijin edar dari Kementrian Kesehatan Republik Indonesia 
no.PKD 20502022290 dan produk ini telah melalui tes uji laboratorium mikrobiologi PT 
BioFarma  serta Sucofindo pada suhu ruangan 25 derajat Celcius 

 

Q : Saya harus menunggu 15 – 20 menit sampai asap hilang. Apakah artinya asap 
produk ini berbahaya bagi kesehatan? 

 A : 15- 20 menit adalah waktu tunggu supaya asap tersirkulasi ke seluruh permukaan 
bagian dalam kendaraan.  

 



  

Q : Apakah komposisi dari produk disinfektan ini? 

A : Produk ini terdiri dari air, zat disinfektan, pewangi dan zat untuk membantu proses 
perubahan dari cairan ke asap. 

 

Q : Seberapa efektif produk ini? Apakah produk ini memiliki sertifikat atau bukti 
efektifitas menghilangkan bakteri? 

A : Produk disinfektan telah melalui tes uji laboratiorium mikrobiologi PT BioFarma serta 
Sucofindo dan terbukti efektif menghilangkan bakteri. 

 

Q : Bila cairan disinfektan ini belum terbukti membunuh virus COVID19, apa gunanya 
melakukan desinfeksi untuk interior kendaraan? 

A : Saat ini treatment untuk membunuh virus Corona masih dalam tahap pengembangan. 
Namun dengan menjaga kebersihan interior kendaraan, Anda dan keluarga Anda dapat 
terhindar dari reaksi alergi atau penyakit menular akibat bakteri. Dengan demikian Anda 
dan keluarga menjadi lebih sehat dan nyaman. 

  

Q : Berapa lama efektifitas dari hasil desinfeksi ini? 

A : Tidak ada periode spesifik untuk melakukan layanan ini karena kontaminasi bakteri 
dalam kendaraan dapat terjadi dari berbagai sumber dan dalam berbagai macam 
kondisi.  

 

Q : Apakah produk ini bersifat dapat terbakar (flammable) seperti produk disinfectant 
spray?  

A : Produk ini bersifat tidak terbakar karena tidak memiliki kandungan bahan kimia yang 
dapat menimbulkan efek terbakar ataupun menimbulkan gangguan dalam pernapasan. 

 

Q : Apakah produk ini dapat menimbulkan jamur/minyak di interor mobil? 

A : Produk ini berbahan dasar air, sehingga tidak akan menimbulkan efek minyak ataupun 
jamur di permukaan kendaraan. 

  


