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BOLETIM TÉCNICO 
 
CONCENTRATO DESINFETANTES CONCENTRADOS 

• FINALIDADE 
Desinfetante concentrado indicado para desinfecção e limpeza de superfícies em geral, com 
eficiência comprovada através de análises realizadas em laboratório credenciado pela ANVISA, para 
eliminação de Salmonella Choleraesuis, Staphyloccocus Aureus e Escherichia coli e Pseudômonas 
aeruginosa em superfícies fixas em indústrias, hotéis, motéis, condomínio, shopping center, locais com 
alto fluxo de pessoas, etc. Formulado com derivado de quaternário de amônio de 4ª geração, 
apresenta amplo espectro, podendo ser aplicado em todas as superfícies laváveis como: pisos em 
geral, paredes, banheiros, vestiários, ralos, mictórios, equipamentos em geral. 
 
• INSTRUÇÕES DE USO 
Desinfecção: Preparar uma solução de Desinfetante Concentrato, diluindo 12,5 ml do produto para 
cada 987,5 ml de água (1/80 = 1,25%) utilizando o dosador apropriado Bom Toque. Em seguida 
pulverize a superfície a ser desinfetada deixando em contato com o produto por 10 minutos. Realizar o 
enxágüe.  
Sanitização e limpeza de pisos e superfícies em geral: Remover o material orgânico da superfície a ser 
limpa com o auxílio de mop úmido, esponja e fibras, diluir o produto através de litro dosador, diluidor 
eletrônico ou diluidor manual na concentração de 0,5% (1/200) a 1,0% (1/100) de acordo com o grau 
de sujidade, dê início ao procedimento de limpeza, conforme orientação do Técnico Bom Toque. 
ATENÇÃO: A definição da concentração e tempo de contato ideal dependerá da aplicação. 
Consulte o especialista Bom Toque. 
 
• CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS 
Versões Fragrância Cor 
BT806  Limão  Verde 
BT807  Floral  Vermelho 
BT808  Lavanda Azul 
BT809  Talco Floral     Azul 
BT810  Pinho                Verde 
Aparência: Líquido 
pH puro (25ºC): 9,00 a 10,50 
Densidade (25 C°): 1,010 g/cm3 
Solubilidade em água: Totalmente solúvel 
Odor: Característico 
 
• INFORMAÇÕES SOBRE PROTEÇÃO PESSOAL 
Ventilação: Local; 
Proteção das mãos: Luvas de proteção de borracha em atividades de contato direto com o produto; 
Proteção dos olhos: Óculos de proteção; 
Proteção da pele e do corpo: Bota de borracha e avental impermeável; 
Medidas de higiene: Não consumir alimentos durante o manuseio do produto, lavar as mãos após o 
manuseio do produto; Não ingerir o produto; 
Precauções especiais: Evitar contato com os olhos, a pele e as roupas. 
Em caso de contato com os olhos, lavá-los com água em abundância, por pelo menos 15 minutos, 
mantendo as pálpebras separadas. Usar preferencialmente um lavador de olhos. Não friccionar os 
olhos e procurar assistência médica imediatamente; 
Se ingerido não provocar vômito. Se a vítima estiver consciente, lavar a sua boca com água em 
abundância. Entrar em contato com o Centro de Assistência Toxicológica (CEATOX): 0800-148110 ou 
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Centro de Informações Toxicológicas (CIT): 0800-780200 e/ou procurar assistência médica 
imediatamente, levando sempre o rótulo do produto e a FISPQ com as informações necessárias; 
Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente. 
 
• ADVERTÊNCIAS 
Ler o rótulo antes de usar o produto; 
Conservar ao abrigo da luz e calor; 
Não misturar produtos químicos sem orientação do fabricante; 
Mantenha o produto em sua embalagem original. Não perfurar a embalagem ou reutilizá-la para 
outros fins; Não perfurar a tampa da embalagem; 
Mantenha o recipiente hermeticamente fechado em lugar ventilado; 
Para informações sobre segurança solicitar a FISPQ. 
 
• COMPOSIÇÃO 
Nome químico dos principais componentes: Mistura sinérgica de Cloreto de Alquil Dimetil Benzil Amônio 
(4,22%), Cloreto de Octil Decil Dimetil Amônio (3,16%), Cloreto de Dioctil Dimetil Amônio (1,26%), Cloreto 
de didecil Dimetil Amônio (1,90%); Coadjuvante, Corante, Essência, Tensoativo não iônico e Veículo. 
 


