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ASSERT PLUS 

 

1. Dados do produto 

 
Assert Plus é um desinfetante e limpador hospitalar à base de Quaternário de 
Amônio de 5ª Geração e Biguanida Polimérica (PHMB), limpa e desinfeta em 
única etapa, com ação em 10 minutos.   
Eficácia comprovada contra fungos e bactérias, como: Staphylococcus aureus, 
Salmonella Choleraesuis e Pseudomonas Aeruginosa, Escherichia Coli, 
Trichophyiton Mentagrophytes, Candida Albicans, Acinetobacter Baumanii, 
Enterococcus Hirae, Klebsiella Pneumoniae (KPC). 
Produto concentrado, indicado para superfícies fixas e artigos não críticos. Pode 

ser amplamente utilizado em diversas superfícies e equipamentos hospitalares, 

tais como: acrílicos, plásticos, aço inox, outros metais, vidros, pisos, paredes, 

mobiliários, bancadas, dentre outros. Não agride os pisos tratados. Indicado 

também para artigos não críticos como, suportes de soro, comadres, papagaios, 

termômetros, cubas rim, entre outros.  

 

Composição química:  Tensoativos Catiônicos, Tensoativo Não Iônico, Solvente e 
Veículo. 
Princípio ativo: Cloreto De Benzil Coco Alquil Dimetil Amônio 6,50% e 
Polihexametileno Biguanida 4,37%. 
Validade concentrado: 24 meses 
Validade diluído: 24 horas 
 

 
 

2. Propriedades físico-químicas: 

Aspecto:.................................................................................................................................................... Líquido Límpido  
Cores...............................................................................................................................................Levemente amarelado 
Odor:.............................................................................................................................................................Característico 
pH:.........................................................................................................................................................................6,9 – 8,9 
Densidade (g/mL):.........................................................................................................................................0,920 – 1,020 
 

3. Modo de uso 

Para desinfecção de superficies fixas:  

Aplicar a solução com auxílio de pano descartável, pano microfibra, esponja ou mop. Deixar a superfície umedecida 

por 10 minutos, em seguida enxaguar se necessário.  

Método Diluição Tempo de contato 

Desinfecção de superficies fixas 1/100 (10mL do produto para 1 litro de água) 10 minutos 

 

Para desinfecção de artigos não críticos: 

Imergir os artigos na solução, deixar agir pelo tempo de 10 minutos. Avaliar a necessidade de repetir o processo 

dependendo da sujidade dos artigos. Nesta operação não necessita enxágue. Utilizá-los o mais breve possível. 

Método Diluição Tempo de contato 

Desinfecção de artigos não críticos 1/100 (10mL do produto para 1 litro de água) 10 minutos 
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4. Propriedades 

• Quaternário de Amônio de 5ª Geração e Biguanida 

• Rende até 500 litros 

• Alto poder de desinfecção  

• Ação em 10 minutos 
 
 

5. Embalagem 

 
Bombona: 2X5 L; 

 

6. ANVISA 

Produto Registrado na Anvisa nº 315120026 
             
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 dele, bem como 
para resolver suas necessidades específicas de higiene e limpeza. Maiores esclarecimentos:  
sac@audaxco.com 
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