
 
 
                                                                  

 
 

BRACSAN   
Desinfetante a Base de Ácido 
Peracético 15%  
 

Código Embalagem Peso/ KG 
158635 4,5 4,995 
272132 4 x 4,5 L 19,98 
158634 27 29,97 

     

PROPRIEDADES 
 
BRACSAN tem ação biocida comprovada contra Staphylococcus aureus,  Escherichia coli, Pseudômonas Aeruginosa e 
Salmonella 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 500 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  COMO DESINFETANTE DE SUPERFICIE:  
 
É indicado como desinfetante para uso em instalações, equipamentos e utensílios em Laticínios, Frigoríficos e Indústrias de 
alimentos e Bebidas em geral.  
 
UTILIZAÇÃO EM LAVANDERIA: 
 
Seu uso em Lavanderia gera economia de tempo, água e mão de obra, além de causar menor agressão às fibras dos tecidos. 
Seu alvejante químico permite a liberação gradativa do oxigênio, o que proporciona alta eficiência na remoção de manchas. 
Pode ser usado a frio em Lavanderias Hospitalares e Hoteleiras. 
 
 
INSTRUÇÕES DE USO 
APLICAÇÃO EM SUPERFÍCIE: 
Para desinfecção aplicar o BRACSAN  após a limpeza total das superfícies e áreas de processo industrial á concentração a 
0,2% a 0,5%, à temperatura ambiente, permanecendo por no mínimo 10 minutos.  
 
APLICAÇÃO EM LAVANDEIRA PARA DESINFECÇÃO E ALVEJAMENTO DE ROUP A: 
Utilizar 8,0 a 12,0 mL por kg de roupa seca, associado ao detergente alcalino a frio ou até a 70 ºC por 15 minutos. 
 
COMPOSIÇÃO 
Ácido Acético, Peróxido de Hidrogênio, sequestrante e água. Ativo:  Ácido Peracético – 15% e Peróxido de Hidrogênio 22%.  
 
ESPECIFICAÇÃO                                  
 
                                                     
 
 
 

ASPECTO FÍSICO: Líquido limpido 
pH (1%): 2,0 – 4,0 
ÁCIDO PERACÉTICO: 14,0 a 17,0% 
PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO: 18,0  a 26,0% 
COR:  Incolor a amarelo 

PRECAUÇÃO  
PERIGO: CAUSA QUEIMADURAS GRAVES CONTÉM PRODUTO FORTEMENTE ÁCIDO: PERÓXIDO DE 
HIDROGÊNIO E ÁCIDO PERACÉTICO  CUIDADO: perigosa a sua ingestão. Impeça o contato com os olhos, pele e 
roupas durante o manuseio.   “CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS  CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS” 
Produto irritante à pele e olhos. Causa queimaduras graves aos olhos e à pele. Não dê nada por via oral a uma pessoa 
inconsciente. Em caso de inalação ou aspiração remova o paciente para local arejado e chame socorro médico. Havendo 
contato com a pele lave as partes atingidas com água em abundância e procure socorro médico levando a embalagem ou 
rótulo do produto.  Mantenha o produto em sua embalagem original. Não reutilize as embalagens vazias. Em caso de ingestão 
acidental NÃO PROVOQUE VÔMITOS, leve a vítima a um Serviço Médico ou Centro de Intoxicação, mais próximo, levando a 
embalagem ou rótulo do produto. Em caso de contato com os olhos lave-os imediatamente com água corrente durante 15 
minutos e procure socorro médico levando a embalagem ou rótulo do produto. Utilize os Equipamentos de Proteção Individual-
EPI´s (luvas de borracha, óculos de proteção, avental e botas de borracha) durante a aplicação do produto. Não misturar com 
água na embalagem original. Não aplique em superfície aquecida.  
Centro de Atendimento de Toxicologia CEATOX/SP – FONES: 0800 - 148110 ou (11) 3066-5771. 
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