
 

Os campos de utilização e o modo de emprego que se apresentam baseiam-se na nossa experiência devendo ser entendidos como orientação geral. Dado que não nos cabe controlar a aplicação 
deste produto, responsabilizamo-nos exclusivamente pela manutenção das suas características. Recomendamos sempre que possível, um ensaio preliminar para o que terão sempre ao vosso 
dispor o apoio técnico da Cellwater. 
 

www.cellwater.pt 

Ref.ª CWMIDF506 
   15.02.R2 

 

 
 

 

DESINFECTANTE DE ALCOÓLICO À BASE DE 
QUATERNÁRIOS DE AMÓNIO DE RÁPIDA EVAPORAÇÃO 
CELLBAC A – DF506 

 

APRESENTAÇÃO 

O CELLBAC A é um produto líquido, de base alcoólica, transparente, límpido e inodoro. 

 

COMPOSIÇÃO 

O CELLBAC A é um desinfectante alcoólico, constituído à base de quaternários de amónio. 

 

UTILIZAÇÃO 

O CELLBAC A é um desinfectante terminal de utilização geral, especialmente formulado para aplicação, em superfícies externas 

nas indústrias alimentar, de bebidas, lacticínios, aviários e suiniculturas. Proporciona uma excelente actividade desinfectante 

contra as mais variadas formas vegetativas de microorganismos, incluindo bactérias Gram-positiva, Gram-negativa e leveduras. 

Deverá ser aplicado após as superfícies estarem bem limpas e enxaguadas. 

O CELLBAC A poderá ainda ser ainda utilizado na desinfecção de pavimentos, paredes, utensílios e outros equipamentos de 

preparação de carnes e aves, snacks, lacticínios, fábricas de bebidas e outros tipos de processamentos alimentares. 

 

MODO DE EMPREGO 

O CELLBAC A é um desinfectante pronto a utilizar, de rápida evaporação, directamente em superfícies submetidas ao contacto 

com os alimentos. 

Recomenda-se a sua utilização em áreas sensíveis, como as cadeias transportadoras, enchedoras e outros equipamentos, 

após a ocorrência de derrames de produto alimentar. 

Pode ainda ser utilizado durante as paragens intermédias, até novo arranque de processo. 

Além do método de pulverização, pode ainda ser aplicado recorrendo à utilização de um pano limpo e seco ou papel.  

 

PROPRIEDADES 

- Excelente desinfectante de utilização geral. Reduz a população microbiológica. 

- Especialmente indicado em áreas ligeiramente húmidas. 

- Especialmente formulado para a indústria alimentar. 

- Não é corrosivo. 

- Fácil enxaguamento. Baixo teor residual. 

- Não transmite odores nem sabores aos alimentos. 

 

PRECAUÇÕES 

- Na eventualidade de surgirem dúvidas quanto à compatibilidade, a CELLWATER recomenda que sejam efectuados testes 

individuais nos materiais antes da utilização do produto. 

- Evitar o contacto com a pele e os olhos. Utilizar luvas e óculos de protecção. 

- Evitar pulverizar CELLBAC A próximo de motores ou outros equipamentos eléctricos não protegidos. 

 

ARMAZENAGEM  

- Armazenar na embalagem de origem fechada, ao abrigo da luz e temperaturas extremas. 
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