
PER QUÈ  EL SABÓ  ELIMINA AQUEST VIRUS? 

 Materials necessaris:  

 Un plat fondo 
 Aigua 
 Pebre negre en pols 
 Sabó de rentar plats  

 Procediment:  

Posar aigua en un plat  

Tirar grans de pebre   

Posa  la punta del dit dintre del plat.  Què passa? S’enganxen els granets de pebre al dit?  

Ara neteja’t,  posa’t  sabó a la punta del dit i torna’l a posar com abans dintre del plat. Què ha  passat?  

Què ha passat? Per què ha passat?  

El sabó actua sobre els greixos  mitjançant l’aigua, a causa de l’estructura de les seves molècules. Aquestes porten 
una part liposoluble  i un altre hidrosoluble. El component liposoluble fa que el sabó mulli el greix i el dissolgui, i el 
component hidrosoluble fa que fa que el sabó es dissolgui  a l’aigua.   

Explicació científica:  

Aquest  virus, anomenat CORONAVIRUS,  NO es un organisme viu, sinó una molècula  de proteïna (ADN) coberta 
per una capa protectora de lípids (greixos) , que al ser absorbits per les cèl·lules de les mucoses oculars, nasals o 
bucals, canvien el codi genètic d'elles (mutació) i les converteixen en cèl·lules agressores  i multiplicadores.  

Com el virus no és un organisme viu sinó una molècula de proteïna, no se’ l mata, sinó que es desintegra sol. El 
temps de desintegració depèn de la temperatura, l’humitat i el tipus del material on es posa.  

El virus és molt fràgil, l’únic que el protegeix es una capa fina externa de greix.  

 Per això qualsevol sabó o detergent és el millor remei, perquè l'escuma talla el greix ( per això ens hem de fregar 
tant al menys 20 segons per afer molta escuma). Al dissoldre’s la capa de greix, la molècula de proteïna es dispersa 
i es desintegra sola.  

La calor desfà el greix, per això es bo fer servir aigua a mes de 25 graus per rentar mans, roba i tot el que calgui, 
perquè l’aigua calenta fa mes escuma .  

L’alcohol o qualsevol barreja amb alcohol de 65 graus desfà qualsevol greix, sobretot la capa externa del virus  

El virus no és un organisme viu com les bactèries, per tant no es pot matar el que no esta viu amb antibiòtics, sinó 
desintegrant ràpidament la seva estructura.  

A la roba el virus es desintegra en 3 hores, 4 hores en el coure i fusta, 24 hores al cartró, 42 hores al metall i 72 
hores al  plàstic.  

No   espolseu la roba perquè les molècules del virus es queden  a l’aire actives fins a  3 hores  i es poden posar al 
nas.  

Les molècules del virus es conserven molt estables en fred extern o artificial com aires condicionats de les cases i 
dels cotxes. També necessiten humitat  per a mantenir-se  estables i especialment foscor.  

 Per tant els ambients secs, sense humitat i amb molta llum el degraden mes apressa.  

El virus no pot travessar la pell sana.  



Recordeu:  

Rentar-se sempre les mans abans i  desprès de tocar mucoses, menjars, panys, comandaments a distancia, mòbils, 
interruptors, poms de les portes, rellotges, ordinadors, televisors, bolígrafs, etc.  i desprès d’anar al wàter. No 
correu, espereu que faci escuma.  Tanqueu l’aixeta quan us fregueu les mans. 

Feu l’experiment en companyia d’un adult. 

No oloreu ni bufeu el pebre. Us pot picar el nas i els ulls. 

“Lipo” vol dir greix 

“Hidro” vol dir aigua 

 

 Podeu completar i repetir l’experiment veient aquests vídeos explicatius:  

https://www.youtube.com/watch?v=pVevJ4WvXG8  

https://www.youtube.com/watch?v=5nrzfm9UWIc  

https://www.rac1.cat/societat/20200313/474107995135/coronavirus-rentar-mans-aigua-sabo-recomanacions-
gels-desinfectants-explicacio-cientifica-mulet.html 

  

 


