
COMBACTER 800

COMBACTER 800 é um desinfetante à base 
de Amônia Quaternária de última geração, 
indicado para desinfecção e higienização de 
paredes e pisos, instalações e equipamentos, 
abatedouros, indústria leiteira, pedilúvios, 
rodolúvios e veículos de transporte. Indicado 
para desinfecção dos locais dedicados à 
manipulação, produção e elaboração de 
alimentos.

• Altamente efetivo no combate de bactérias, 
fungos, vírus, apresentando ainda propriedades 
detergentes.
• Atua sobre os seguintes microorganismos e 
fungos: Salmonella choleraesuis, Salmonella enteritidis, 
Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa 
e Aspergillus spp.



COMBACTER 800

APRESENTAÇÃO: 
Embalagens de 1L, 5L e 10L. 

COMPOSIÇÃO:
Cada 100 ml contém:

Cloreto de alquil dimetil benzil amônio e Cloreto de dialquil dimetil amônio 75%..............................................80g

Veículo q.s.p. ...............................................................................................................................................................................100ml

INSTRUÇÕES DE USO:
COMBACTER 800 deve ser diluído no momento do uso e permanecer em contato com a superfície durante 

30 minutos.

• Para uso em pedilúvios e rodolúvios: diluir 1 litro de COMBACTER 800 para 2000 litros de água.

• Para lavagem e desinfecção em geral: diluir 1 litro de COMBACTER 800 para 1000 litros de água.

• Para imersão de equipamentos e utensílios: diluir 1 litro de COMBACTER 800 para 1500 litros de água.

• Para uso em abatedouros, indústria leiteira, pedilúvios e veículos de transporte: diluir 1 litro de COMBACTER 

800 para 1000 litros de água.

• Para uso em locais dedicados à manipulação, produção e elaboração de alimentos: diluir 1 litro de 

COMBACTER 800 para 1000 litros de água.

RECOMENDAÇÕES:
Recomendamos a lavagem prévia das instalações a fim de reduzir a presença de matéria orgânica. Ventilar o 

ambiente antes de voltar a utilizá-lo.

PRECAUÇÕES:
Não misturar com outros produtos. Usar luvas para sua aplicação. Não utilizar para desinfecção de alimentos. 

Não ingerir. Não reutilizar as embalagens. Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em 

abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem ou o 

rótulo do produto. Em caso de ingestão acidental não induzir o vômito. Consulte um médico 

imediatamente, levando a embalagem ou o rótulo do produto.


