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 ASSERT HC 200 
 

1. Dados do produto 

Desinfetante limpador para superfícies e artigos não-críticos, à base de 
quaternário de amônio de 5ª geração e aditivos especiais, proporcionando 
excelente resultado no processo de higienização. Tem comprovada ação de 
desinfecção frente às bactérias: Staphylococcus aureus, Salmonella 
choleraesuis e Pseudomonas aeruginosa. 
Indicado para hospitais, clínicas médicas e odontológicas, laboratórios, 
consultórios, ambulatórios, clínicas veterinárias,  supermercados, shoppings, 
indústrias, hotéis, restaurantes, escolas e condomínios. Pode ser utilizado em 
qualquer área e superfície que exija desinfecção e limpeza, tais como: pisos 
com e sem tratamento, paredes, azulejos, cerâmicas, vidros, banheiros, portas, 
móveis de aço. 
 
 

Composição Química: Cloreto de Alquil Dimetilbenzil-amonia – Cloreto de 
didecil dimetil amônio, Sequestrante, Veículo, Espessante e Conservante.   
 
Validade: 36 meses 
 
 

 
 

2. Propriedades físico-químicas: 

Aspecto:..............................................................................................................................................Líquido límpido  
Cores.......................................................................................................................................................... Amarelado 
Odor:......................................................................................................................................................Característico 
pH:...................................................................................................................................................................6,5 – 8,5  
Densidade (g/mL):................................................................................................................................ 0,9800 – 1,020 
 

3. Modo de uso 

O produto deve ser aplicado com o auxílio de esponjas, escovas ou mops, ou pode ainda ser pulverizado de 

maneira uniforme sobre as superfícies a serem limpas. Com o auxílio de um pano limpo e úmido, promova a 

remoção dos resíduos superficiais, dispensando o enxágue. Produto altamente concentrado, devendo ser diluído 

para sua utilização. Para desinfecção de artigos não críticos: Imergir os artigos no produto diluído na proporção 

de 1 parte do produto para 199 partes de água, mantendo em contato por 10 minutos. Enxaguar e secar os 

artigos. Utilizá-los o mais breve possível. Para Limpeza geral, diluir 01 parte do produto para 399 de água. 

Dependendo do tipo de sujidade, enxaguar se necessário. 

4. Propriedades 

 Assistência a saúde 

 Ação Bactericida 

 Quartenário de 5ª geração 

 Rende até 2000 litros  
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5. Embalagem 

 
Bombona: 2x5L 

 

6. ANVISA 

Produto Registrado na Anvisa nº 308280063. 
Em caso de dúvidas na utilização deste produto, ou nas instruções aqui contidas, solicite os nossos serviços de 
Assistência Técnica de Aplicação, que estará a sua disposição para auxiliá-lo na correta utilização do mesmo, bem 
como para resolver suas necessidades específicas de higiene e limpeza. Maiores esclarecimentos: 
sac@audaxco.com 
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