
 
 DESINFETANTE Á BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO 

 
 

     Whisper V 
 
 
 DESCRIÇÃO DO PRODUTO Desinfetante líquido, à base de quaternário de amônio de 5ª Geração, 

podendo ser utilizado em estabelecimentos produtores ou manipuladores de 
alimentos como indústrias alimentícias, laticínios, frigoríficos, na 
desinfecção de superfícies cerâmicas, de aço inoxidável, incluindo 
equipamentos processadores de alimentos, e também rodolúvios e 
pedilúvios existentes nestes locais. Não contém fósforo. 

Efetivo 

♦ Não corrosivo. 

♦ Mantém um efeito residual na superfície aplicada. 

BENEFÍCIOS 

♦ e celular do Reduz a tensão superficial da solução e penetra na pared
microorganismo, alterando sua permeabilidade. 

♦ a materiais que são utilizados na indústria de alimentos e de Não atac
bebidas. 

Estado físico     Líquido límpido 
Cor      Incolor a amarelado  
Odor      Característico 
Densidade (25ºC)    0,970 – 1,010 g/cm3

pH 1%      5,5 – 7,5 
%MAC*                 7,0% - 8,2% 
*Matéria Ativa Catiônica 
 

PROPRIEDADES 

Antes de iniciar qualquer aplicação, produtos alimentícios e materiais de 
embalagens devem ser removidos ou cuidadosamente protegidos. 
 
Para desinfecção de superfícies: dilua o produto em água a uma 
concentração de 0,4% e aplique manualmente, por imersão ou 
pulverização, deixando em contato por 10 minutos. Enxágüe. Para sujidades 
pesadas, uma limpeza preliminar é recomendada. 
 
Para uso em rodolúvios e/ou pedilúvios: dilua o produto em água a uma 
concentração de 1,2%.  
 
Nos casos onde ocorre grande tempo de contato, como enchedoras que 
ficam paradas por alguns dias, pode se utilizar Whisper V, sem problemas de 
corrosão, comumente observados com outras bases desinfetantes. O tempo 
de tratamento mínimo recomendado é de 10 minutos, podendo variar 
conforme demais fatores ligados ao processo. 
 
Utilize equipamento dosador ECOLAB. 
 
Consulte seu especialista Ecolab para instruções de uso específicas.  
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