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 MAX DESINFETANTE 
 

1. Dados do produto 

Formulado com ativos para desinfetar, limpar e manter ambientes sempre 
higienizados para fluxo intenso de pessoas. Seu princípio ativo Quaternário de 
Amônio é de amplo espectro de atuação, confere ação bactericida comprovada 
contra bactérias como: Staphylococcus aureus, Salmonella e Pseudomonas 
aeruginosa. 
Indicado para a limpeza e desinfecção de superfícies laváveis, pisos, aparelhos 

sanitários, azulejos, ralos, superfícies pintadas e esmaltadas, cozinhas, áreas 

externas, mármores, assoalhos, laminados, utensílios (mops,baldes,etc), 

maçanetas, corrimões, paredes, janelas, cadeiras de plásticos, acrílicos em geral, 

materiais de escritório (computador, teclado, mouse etc.), equipamento de 

proteção individual como: botas, luvas de latex, óculos (o mesmo deve ser 

enxaguado com água corrente após a desinfecção e em seguida deve ser  seco 

com papel toalha, antes de ser utilizado). Ideal para ambientes com fluxo intenso 

como: faculdades, escolas, hipermercados, aeroportos, dentre outros. 

Composição Química: Cloreto de Alquil Dimetil Benzil Amônio (Quaternário de 
Amônio), Fragrância, Corante, Nonilfenol Etoxilado, Espessante, Sequestrante e 
Veículo. 
 
Princípio ativo: Cloreto de Alquil Dimetil Benzil Amônio 1,0%.   
 
Validade: 24 meses 
  

 

2. Propriedades físico-químicas: 

Aspecto:..............................................................................................................................................Líquido Límpido 
Cores.....................................................................................................................................Azul, Rosa, Verde e Roxo 
Odor:.....................................................................................................................Talco, Lavanda, Pínho Fresh, Floral 
pH:...................................................................................................................................................................7,0 – 9,0 
Concentração(%):............................................................................................................................................4,0 – 6,0 
Viscosidade Copo Ford Fuso 4 (segundos):.......................................................................................................  > 12’’ 
Densidade (g/ml) ................................................................................................................................. 0,9900 – 1,010 
 

3. Modo de uso 

Para Desinfecção: Diluir 1 parte do produto em 5 partes de água, aplicar sobre o local desejado, deixando agir 

por 10 minutos e em seguida enxaguar.  

Para Limpeza Geral: Diluir 1 parte do produto em 100 partes de água, aplicar com pano ou esponja sobre a área 

desejada.  

Para Manutenção: diluir 1 parte do produto em 200 partes de água, aplicar com pano ou esponja sobre a área 

desejada. 

 Para Limpeza Geral e Manutenção não é necessário enxague.  
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 4. Propriedades 

  Desinfetante com Quaternário de Amônio 

 Fácil aplicação e dissolução 

 Limpa, desinfeta e perfuma em uma só operação 

  Ação bactericida e bacteriostática 

  Baixa espuma 

  Não ataca nenhum tipo de superfície 
 

5. Embalagem 

Bombona: 2X5 L; 
Frasco: 12X1 L (Apenas Fragrância Floral); 
 

 

6. ANVISA 

Produto Registrado na Anvisa nº 308280031.  
 
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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