
 

 

HC – B Quart CID 
 
Desinfetante Hospitalar para Superfície Fixa e Arti gos Não Críticos 
 

Código Embalagem Peso /Kg 
680517 4 X 5 L 20,0 

PROPRIEDADES:  
 
Desinfetante com combinação de quaternários de 5° 
geração mais eficiente e seguro. Comprovadamente eficaz 
para a desinfecção de superfícies fixas e artigos não 
críticos. Sem perfume, adequado às áreas de assistência 
à saúde.  
 
Proporciona economia com baixa concentração de uso: 1 
litro faz ate 200 litros de solução com ação desinfetante 
contribuindo para um planeta mais limpo e sustentável, 
reduzindo o uso de embalagem, transporte e água. 
Produto biodegradável. 

 
 

UTILIZAÇÃO:  
 
HC – B Quart CID contem bactericida catiônico e 
tensoativos em sua formula que garante limpeza e 
desinfecção de mobiliários, pisos, paredes, pias, 
banheiros e ralos indicado para uso em Clínicas e 
Hospitais. 

 
INSTRUÇÕES DE USO: 
 
Desinfecção em Superfície Fixa e Artigos Não – Críti cos: Primeiro, se necessário, remover resíduos sólidos e toda a 
matéria orgânica com produto limpador adequado.  Preparar e aplicar uma solução diluindo 5 ml de HC - B Quart CID para 
1 litro de água (1 parte de produto para 200 partes de água). Na aplicação da solução usar esponja, panos ou mops. 
Deixar agir por 10 minutos e remover o excesso da solução. Não enxaguar.  
 
COMPOSIÇÃO:  
 
Tensoativo não iônico, EDTA, Cloreto de Alquil Dimetil Benzil Amônio, Cloreto de Didecil Dimetil Amônio, Corante azul CI 
61.585, Coadjuvante, Sequestrante e Veículo.  Ativo : Cloreto de Alquil Dimetil Benzil Amônio e Cloreto de Didecil Dimetil 
Amônio. 

ESPECIFICAÇÃO:    
 
 
 
    
 
 

ASPECTO: Líquido límpido 

COR: Azul 

pH (puro): 9,0 a 10,0 

DENSIDADE (25ºC): 0,98 a 1,01 g/ml 

TEOR DE MATÉRIA ATIVA: eq = 364,5 7,0% mínimo 

PRECAUÇÃO:  
 
ATENÇÃO: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS  
 
CUIDADO: Perigoso se ingerido ou inalado. Irritante para os olhos e mucosa. 
 

Evite contato com os olhos. Caso ocorra, lave-os com água corrente em abundância, persistindo a irritação, procure 
cuidados médicos. 
Em caso de ingestão acidental, leve a vítima a um Serviço Médico ou Centro de Intoxicação mais próximo, levando 
consigo a embalagem ou rótulo do produto. Evite contato prolongado com o produto. Não dê nada por via oral a uma 
pessoa inconsciente. Não remova o produto de sua embalagem original. As embalagens vazias não devem ser 
reutilizadas. Centro de Atendimento de Toxicologia CEATOX/SP – FONES: 0800 - 148.110 ou (11) 3066-5771. 
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