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Desinfetante para Indústria Alimentícia 
PRODUTO CONCENTRADO PARA DESINFECÇÃO 

 
 Excelente poder de redução e/ou eliminação de carga microbiana; 
 Associação sinérgica de Biguanida Polimérica com Cloreto de Benzalcônio; 
 Especialmente formulado para utilização em qualquer superfície lavável; 
 Amplo espectro de ação microbicida e extraordinário efeito residual sobre as superfícies; 
 A solução do produto apresenta excelente compatibilidade: superficial, dérmica e ocular, além de 

baixa toxicidade aguda;  
 Apresenta a melhor relação custo/ benefício considerando suas dosagens e facilidades de 

aplicação. 

 
Composição:  Associação de Tensoativos não-iônicos, ativos e veículo.  

Princípios Ativos: Cloreto Benzalcônio e Cloridrato de Polihexametileno Biguanida. 

 

Finalidade e Uso:  INFOOD BP é um desinfetante de superfícies para indústrias de Alimentos em geral, 

bem como: cozinhas industriais, frigoríficos, laticínios e demais estabelecimentos manipuladores e 
produtores de alimentos. 

 
Especificações Técnicas: 

 

Aspecto: Líquido homogêneo                                                pH (100%): 5,76 +/- 0,05           
Cor: Incolor característico do produto                                    Odor: Característico do produto, Inodoro. 
                     
Modo de Usar:  
 
Limpeza e Desinfecção: INFOOD BP deve ser diluído em água na concentração de 0,5%, ou seja, uma 

parte de INFOOD BP para 199 partes de água, submeter a ação da solução elaborada do produto, 
Durante 10 minutos. Utilizar Equipamento de Proteção Individual: protetor ocular, luvas de borracha e 
avental. O manuseio de produto deve ser sempre efetuado utilizando-se materiais compatíveis: aço-inox, 
alumínio, vidro, politileno, PVC, PTEF, Viton.  

NOTA: Nunca misturar INFOOD BP e suas soluções com outros produtos de limpeza, para não 

prejudicar a ação bactericida do produto e evitar reações químicas adversas. Para aplicações 
específicas, consulte um especialista INSERT QUÍMICA. 

 

Embalagem: 

 Bombona plástica de polietileno, contendo 5/ 20 ou 50 Kg de INFOOD BP. 

 Caixa de papelão com 4 Bombona plástica de polietileno, contendo  5 Kg de INFOOD BP. 
 

Autorização – M/S: 321860032 

Precauções de Uso:  

    Não misturar com outros produtos. Usar luvas para sua aplicação. Não utilizar para desinfecção 

de alimentos. Não ingerir. Manter o produto na embalagem original. Não reutilizar as embalagens. 

PRIMEIROS SOCORROS: Em caso de contato com os olhos ou pele lave imediatamente com água em 

abundância durante 15 minutos. se a irritação persistir consulte um médico levando o rótulo ou 

embalagem do produto. Em caso de ingestão acidental, não induzir vômito, consulte imediatamente um 

médico levando o rótulo ou embalagem do produto. Em caso de inalação ou aspiração, remova a pessoa 

para local arejado e, se houver sinais de intoxicação chame socorro médico Centro de Intoxicações ( 

0800 772 6001) ABERTURA DA EMBALAGEM: Rompa o lacre e gire a tampa no sentido anti-horário. 

Para a abertura utilize luva e óculos de proteção. ARMAZENAGEM: Conservar o produto em local 

coberto, ventilado e ao abrigo do sol e calor. 


