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KEMIQUAT 
DETERGENTE DESINFETANTE PARA SUPERFICIES 

   (Ministério italiano da Saúde Reg. N° 13295) 
 

  DESCRIÇÃO GERAL  

KEMIQUAT é um detergente desinfetante ambiental. Com KEMIQUAT pode-se limpar e desinfetar só numa 

operação. KEMIQUAT contém agentes tensoativos e agentes sequestrantes e Cloreto de Alquil-dimetil-benzil-amônio 

(Cloreto de Benzalcónio) a 4% . KEMIQUAT é utlizado para se obter uma alto nivel de detergencia, uma boa penetração 

nas superficies porosas, e para minimizar os efeitos da contaminação por sujidades diversas na solução de lavagem. É 

adaptado para a desinfeção de superficies em hospitais e clinicas, industria alimentar, meios de transporte publico e 

partilhados, e as mais diversas areas de convivencia social como ginásios, escolas, pavilhões multi-usos, etc... É utilizado 

na desinfecção de gaiolas de animais, caixotes do lixo e áreas onde permaneceu lixo orgânico. 

Também está disponível em uma versão inodora (KEMIQUAT INODORE) sem fragrância para uso em cozinhas e na 

indústria de alimentos, em particular na confeitaria, processamento de chocolate, etc... O efeito residual nas 

superfícies inibe a formação de mofo. 

  MODO DE UTILIZAÇÃO  

Prepare a solução KEMIQUAT a 4% (200ml em 5 litros de água ou 400ml em 10 litros de água) igual a 1600 ppm de 

quaternário ativo para operações normais de desinfecção e limpeza. Aplique a solução na superfície a ser tratada, 

deixe agir 5 minutos para um efeito bactericida e 15 minutos para um efeito fungicida; passar com  pano, mopa 

ou esfregão para secar e remover a sujidade dissolvida. 

No caso de usar a GARRAFA COM DOSADOR, use 2 doses de 30 ml por 1,5 litros de água. 

KEMIQUAT pode ser usado com máquinas lavadoras de pavimentos automáticas. Se estiver usando o sistema de 

dosagem automática portátil DOSAKEM, use o Dosakem Cinzento com redutor castanho escuro para preparar a 

solução desinfetante. 

Não misture KEMIQUAT com outros detergentes ou outros desinfetantes. 

  CARACTERISTICAS MICROBIOLÓGICAS  

KEMIQUAT é ativo em gram-negativos, gram-positivos, Pseudomonas e cogumelos. Não é ativo em esporos. 

KEMIQUAT cumpre os testes: 

UNI - EN 1276: 2009  Atividade bactericida em suspensão 

UNI - EN 13697: 2001  Atividade bactericida de superfície 

UNI - EN 1650: 2008  Atividade fungicida em suspensão 

UNI - EN 13697: 2001  Atividade fungicida de superfície 

Diluição de uso a 4% (20 ° C), 5 minutos de contato: 

- Eficaz em Escherichia Coli, Staphilococcus aureus, Pseudomonas Aeruginosa, Enterococcus Hirae. 

Diluição de uso a 4% (20 ° C), 15 minutos de contato: 

- Eficaz em Candida Albicans, Penicillum Verrucosum. 
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  CARACTERISTICAS TECNICAS  
 
 

Aspecto Líquido Azul 

pH a 4% 10.8 ± 0.2 

pH 13.4 ± 0.2 

Peso específico 1.040 g/ml 

Conteúdo de substância ativa 21% 
 

Teor de fósforo                       Ausente 

EDTA                                      Inferior a 3% 

NTA                                        Ausente 

VOC                                       Ausente 

Composição quimica - Reg. (CE) n. 648/2004 

- Tensoativos não iónicos 

- Desinfetantes (cloreto de alquil dimetil benzil amônio) 

- Sequestrantes, sinergização, solubilização, perfume, 
corante e água 

 
 
 
 
 

 
: conc. < 5% 

: conc. 4% 

: até 100 

O produto contém tensoativos com biodegradabilidade primária mínima de 90% e biodegradação aeróbica completa, 

em conformidade com a Reg. (CE) n. 648/2004 

 

 

 AVISOS  

 
     Rotulagem  Perigos 

 
Causa graves lesões oculares. Causa irritação na pele. Pode irritar o trato respiratório. Muito tóxico 
para os organismos aquáticos. 
Antes de usar, leia atentamente a ficha de dados de segurança. 
O produto está sujeito a ADR: UN 3082 Classe 9 Embalagem Grupo III   

 A Classificação refere-se ao produto puro: 
O produto nas diluições de uso indicadas, não classificado como perigoso. 
 

NOTA: A classificação ambiental refere-se ao produto puro em caso de alto derramamento em cursos d'água. Não se refere às 
soluções de emprego enviadas nos esgotos. 

 

Não misturar com detergentes ou sabões. 

Estabilidade minima: 2 anos a partir da data de fabricação. 
 

 
KEMIKA Spa www.kemikaspa.com 

Via G. Di Vittorio 55 - 15076 Ovada (AL) ITALIA 

Telf. ++39 (0) 143 80494 Fax. ++39 (0) 143 823068 

@ info@kemikaspa.com  

 
Representante em Portugal: 
J. Nascimento, Lda www.jnascimento.pt 
Rua Tomás Anunciação, 14 A/B – 2675-454 Odivelas 
Telf. 219328891 Fax 219313649 
 @ geral@jnascimento.pt  

 

 

 

 

 

http://www.kemikaspa.com/
http://www.jnascimento.pt/
mailto:geral@jnascimento.pt

