
 
                                                                  
 
 

 

BIGUATIN 400  
Desinfetante para Superfície  
 

Código Embalagem Peso/ KG 
191568 4 x 5 L 20 
201406 30 30 
74866 50 50 

 
   

  

PROPRIEDADES 
 
BIGUATIN 400 tem ação biocida comprovada contra Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudômonas 
Aeruginosa e Salmonela choleraesuis. Não causa corrosão em aço inox, alumínio, plástico, vidro, teflon, 
borracha nitrílica, nas concentrações de uso recomendadas. Proporciona economia com baixa concentração 
de uso: 1 litro faz ate 50 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  
 
É indicado como desinfetante para uso em instalações, equipamentos e utensílios em Laticínios, Frigoríficos e 
Indústrias de alimentos e Bebidas em geral.  
 
INSTRUÇÕES DE USO 
 
DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIE: Após o procedimento de limpeza, aplicar o BIGUATIN 400 por imersão ou 
manualmente na diluição de 2,0% m/v permanecendo em contato com a superfície pelo tempo mínimo de 10 
minutos.  
MANUTENÇÃO DIÁRIA DE SUPERFÍCIES LIMPAS: Aplicar o Biguatin 400 por pulverização à concentração 
de 0,15% a 0,4% m/v em temperatura ambiente deixando agir por 10 minutos. 
 
COMPOSIÇÃO 
 
Cloridrato de Poli (Hexametileno Biguanida), sequestrante e água. Ativo:  Cloridrato de Poli (Hexametileno 
Biguanida) = 4,3% - Produto biodegradável.  
 
ESPECIFICAÇÃO  
 
 
 
 
 
 

ASPECTO: Líquido límpido 
COR: Incolor 
pH (puro): 8,0 – 9,0 
DENSIDADE (25ºC): 0,99 a 1,03 g/ml 
TEOR ATIVO (BIGUANIDA) 4,0 – 6,0% 

PRECAUÇÃO  
 
ATENÇÃO: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.  
CUIDADO: Perigosa a sua ingestão. 
Impeça o contato com os olhos, pele e roupa durante o manuseio. 
Em caso de contato com os olhos ou pele, lavar imediatamente com água em abundância. 
Em caso de ingestão acidental, consultar imediatamente o Centro de Intoxicação ou Serviço de Saúde mais 
próximo. Sempre que possível levar o rótulo ou embalagem do produto. Não dê nada por via oral a uma 
pessoa inconsciente. Não remova o produto de sua embalagem original. Evite contato prolongado com o 
produto. Não reutilize as embalagens vazias. Não misturar com água na embalagem original. Centro de 
Atendimento de Toxicologia CEATOX/SP – FONES: 0800 - 148110 ou (11) 3066-5771. 
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