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DESCRIÇÃO: 

 

Limpador e desinfetante quaternário para indústrias alimentícias. 
 

CAMPO DE APLICAÇÃO: 

 

Produto desinfetante, especialmente formulado para todo tipo de limpeza em locais de serviços de 

alimentação. 

  

FINALIDADE: 

 

Mikro Quat é um produto desenvolvido especialmente para limpeza e desinfecção de superfícies 

em locais de serviços de alimentação como mesas, bancadas e equipamentos para processamento de 

alimentos. Possui ação comprovada contra Escherichia coli, Staphylococcus aureus e Salmonella 

choleraesuis. 

 

MODO DE USAR: 

 

Dosagem automática através dos equipamentos Ecolab.  

 

Diluir o produto à concentração de 0,4% (4 mL de produto/litro de água). Aplicar na superfície a ser 

limpa e desinfetada. Deixar agir por 10 minutos e depois enxaguar.  

 

Consultar seu Especialista Ecolab para instruções de uso específicas. 

 

VANTAGENS: 

 

 Evita novos focos de contaminação. 

 

 Suspende e emulsifica as graxas e sujidades difíceis. 

 

 Facilita a penetração da solução em áreas difíceis, assegurando a eliminação das bactérias. 

 

 A eliminação das bactérias da ao ambiente sanitizado uma clara sensação de limpeza.  

 

CARACTERÍSTICAS: 

 

a ) FÍSICAS: 
 

Estado Físico: Líquido 
 

Cor: Rosa intenso 

  

pH 100 % : 12,0 – 13,5 
 

Densidade (200C): 1,010 – 1,030 g/cm3 

 

Teor de quartenário: 8,5 – 9,5 % 
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b ) QUÍMICAS: 

 

Tensoativo não-iônico: Álcool Graxo etoxilado 

 

Agente germicida: Cloreto de alquil dimetil 

                                                                                                              benzil amônio   

 

Agente sequestrante: Contém 

 

Agente umectante: Contém  

 

Agente alcalino: Hidróxido de sódio  

 

Corante: Contém 

 

Perfume: Não contém 

 

PRECAUÇÕES: 

 

PERIGO: Provoca queimadura severa à pele e dano aos olhos. Provoca lesões oculares graves. 

Não inale vapores e aerossóis. Use luvas de proteção, roupa de proteção, botas, proteção ocular e 

proteção facial. Lave as mãos cuidadosamente após o manuseio. 

Para maiores informações, consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico 

(FISPQ). 

 

VALIDADE: 

 

24 meses a partir da data de fabricação. 

 

EMBALAGEM: 

 

Caixa de papelão com 2 frascos plásticos de 5 litros. 

 

REGISTRO  M.S. N0:  3.0053.0790 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PARA USO ESPECÍFICO CONSULTE SEU ESPECIALISTA ECOLAB 


