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STARBAC desinfetante para uso geral 
especialmente elaborado para a sanitização 
de superfícies externas de equipamentos e 
utensílios de processamento, câmaras 
frigorificas, criadouros de animais, uso geral 
em ambientes (pisos, paredes e bancadas), 
clubes e desinfecção de areia de playgrounds. 
 

VANTAGENS E BENEFÍCIOS 
 

� Possui formulação balanceada permitindo 
a aplicação do produto por diversos 
métodos: imersão, manual, pulverização, 
jateamento e circulação; 

� Sua ação residual garante a permanência 
de sua eficiência antimicrobiana após o 
término da aplicação; 

� Além de bactericida, o STARBAC é 
efetivo contra bolores e leveduras; 

� Possui satisfatória ação antimicrobiana 
eliminando microorganismos, tais como 
Staphylococcus aureus e Salmonella 
choleraesuis; 

� Produto biodegradável. 
 

MODO DE USAR 
 
Desinfecção de choque: Aplique uma 
solução de 3 a 5% (ou seja, dilua de 300 a 500 
ml de STARBAC em 10L de água) sobre a 
superfície a ser desinfectada, deixe agir por no 
mínimo 10 minutos e em seguida, enxágue 
com água em abundância.  
Manutenção: Aplique uma solução de 2,5% 
(ou seja, dilua 250 ml de STARBAC em 10L 
de água) sobre a superfície, deixe agir por no 
mínimo 10 minutos e em seguida, enxágue 
com água em abundância.  
Importante: Use luvas ao manusear o produto 
e suas diluições. 
 

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS 
 
Aspecto: Líquido  
Cor: Levemente amarelado 
pH (tal qual): 5,5 – 7,5  
 

COMPOSIÇÃO 
 
Cloreto de didecil dimetil amônio / Cloreto de 
alquil amido propil dimetil benzil amônio 

(Quaternário de Amônio) e água. Princípio 
ativo: Cloreto de didecil  
 
dimetil amônio / Cloreto de alquil amido propil 
dimetil benzil amônio / Etanol (Quaternário de 
Amônio) - 14,94%. 
 

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM 
 
Manter o produto em sua embalagem original. 
Mantenha a embalagem em local arejado e ao 
abrigo da luz. Não reutilize a embalagem vazia 
para outros fins. 
 

PRECAUÇÕES 
 
CONSERVE FORA DO ALCANCE DE 
CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. 
CUIDADO! Irritante para os olhos, pele e 
mucosas. Não ingerir. Evite inalação ou 
aspiração. Em caso de contato com os olhos e 
pele, lavar com água em abundância durante 
15 minutos. Se a irritação persistir consulte um 
médico, levando a embalagem ou o rótulo do 
produto. Em caso de ingestão acidental, não 
induzir o vômito. Consulte um médico 
imediatamente, levando a embalagem ou o 
rótulo do produto. Não dê nada por via oral a 
uma pessoa inconsciente. Usar luvas para sua 
aplicação. Não utilizar para desinfecção de 
alimentos. Evite contato com os olhos ou a 
pele. CEATOX - Centro de Assistência 
Toxicológica Atendimento 24 horas: fone 0800 
0148110. 
 

PRAZO DE VALIDADE 
 
24 meses a partir da data de fabricação. 

 

EMBALAGENS DISPONÍVEIS 
 
5L. 
 

REGISTROS 
 
REGISTRO MS: 3.1282.0318 
 

RESPONSÁVEL TÉCNICO 
 
Eng. Químico Fábio Pergher 
CRQ II 023.00831 
 

 


