
 
Soluções inteligentes em higienização 
 
 
 

ARBOCLEAN Comercial Ltda 
Rua Soledade, 74 – Cid. Industrial Satélite – Guarulhos – SP – CEP. 07224-210 

Fone: (11) 4378-9374 – e-mail: arboclean@arboclean.com.br 
Site: www.arboclean.com.br 

 
 

FICHA TÉCNICA                                                    VIPER DETQUAT              

DESCRIÇÃO: 

Desinfetante para indústria alimentícia. 

 

CAMPO DE APLICAÇÃO: 

Restaurantes, hotéis, indústrias alimentícias, supermercados, peixarias, padarias, 

hospitais, clubes, etc. 

 

UTILIZAÇÃO: 

VIPER DETQUAT é um desinfetante com ação detergente e desengordurante para ser 

aplicado em superfícies diversas, tais como: pisos, paredes, bancadas, utensílios, 

lixeiras, câmaras frias, etc. 

 

MODO DE USAR: 

-. Para desinfecção aplicar VIPER DETQUAT em solução diluída até no máximo 5,0% 

(1 litro do produto para cada 19 litros de água) sobre a superfície, deixar agir por 10 

minutos, esfregar com esponja, escova, pano ou mop e enxaguar bem. Pode ser 

aplicado com spray ou imersão. 

VANTAGENS: 

- Limpeza e desinfecção em apenas uma operação, economizando tempo e água. 

- Alto poder de limpeza, removendo facilmente proteínas e outros resíduos de 

alimentos. 

- Atua no controle de odores. 

- Não é corrosivo às superfícies metálicas. 

- Amplo espectro antimicrobiano. 
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CARACTERÍSTICAS: 

FISICAS: 

Aparência:        Líquido limpido  

Cor:         Amarelo fluorescente 

Odor:        Característico 

pH 100%:       12,0 – 14,0 

Densidade (25°C):      1,040 – 1,060 g/mL  

 

COMPOSIÇÃO: 

Cloreto de Alquil Dimetil Benzil Amônio, Cloreto de Didecil Dimetil Amônio, Hidróxido 

de Sódio, sequestrante, corante, tensoativo não iônico e veículo. 

PRECAUÇÕES: 

Precauções: CUIDADO: Irritante para os olhos, pele e mucosas. Perigosa a sua 

ingestão. Impeça o contato com os olhos, pele e roupa durante o manuseio. Utilize 

luvas de borracha e proteja os olhos durante a aplicação. Utilize botas de proteção. 

Não comer, beber ou fumar durante a aplicação. 

EMBALAGEM: 

Bombona plástica com 5 litros. 

 

VALIDADE: 

24 meses após a fabricação. 
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