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DESIN QUAT 
Desinfetante Inodoro 

PRODUTO CONCENTRADO PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO 
 

� Excelente poder de limpeza e desinfecção em uma única etapa; 
� Age de modo efetivo, removendo totalmente os diversos tipos de sujidades e 

manchas; 
� Especialmente formulado para utilização em qualquer tipo de superfície lavável; 
� Amplo espectro de ação microbicida e extraordinário efeito residual sobre as 

superfícies; 
� Apresenta excelente compatibilidade: superficial, dérmica e ocular, além de baixa 

toxicidade aguda; 
� Apresenta a melhor relação custo/benefício do mercado. 

 
Composição: 
Associação de tensoativos não-iônicos e catiônicos, agentes sequestrantes, agentes 
solubilizantes, agentes quelantes, preservantes, hidrótopos e veículo aquoso. 
Princípio Ativo: Cloreto de Benzalcônio. 

Finalidade e Uso: 
Em ambientes Institucionais, tais como, Cozinhas, Estabelecimentos Comerciais, 
Hospitalares, Hoteleiros e Industriais, bem como Indústrias Alimentícias, para a limpeza e 
desinfecção de superfícies laváveis - pisos, ladrilhos, móveis, equipamentos, sanitários, 
pias, banheiras e etc. 
Especificação Técnica: 
Aspecto: líquido homogêneo         Densidade aparente: ( 0,950-1,050 ) g/mL 
Cor: Azul                                       pH ( 100% ): 8,5-9,5 
Odor: Inodoro. 
Modo de Usar: 
Limpeza e desinfecção: utilizar 1 litro do produto DESIN QUAT para 20 litros de água. 
Aplicar a solução sobre a superfície com auxílio de pano, certificando-se, que toda a 
superfície tenha sido devidamente coberta pela ação da solução do produto. Deixar a 
solução de DESIN QUAT agindo por 10 minutos. Evitar enxágües para preservar a ação 
residual do produto. 
NOTA: nunca misturar DESIN QUAT e suas soluções com outros produtos de limpeza, 
para não prejudicar a ação bactericida do produto. 
Embalagem: 
► Bombona plástica de polietileno, contendo 20Kg de DESIN QUAT. 
► Bombona plástica de polietileno, contendo 5 Kg de DESIN QUAT. 
► Caixa de papelão com 4 Bombonas plásticas de polietileno, contendo 5 Kg de DESIN 
QUAT. 
Registro M/S: 3.2186.0013 

Precauções de Uso: 
Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos. Em caso de 
ingestão, beba vagarosamente água ou leite em abundância e recorra aos cuidados 
médicos. Em caso de contato com os olhos, lave-os com água em abundância. Persistindo 
a irritação, consulte um médico. Não reutilize a embalagem vazia para outros fins. 


