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MMUULLTTIILLUUXX  BBAACC  
Limpador Multiuso Bactericida 

 
 
 
 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
 

 
MULTILUX BAC é um inédito limpador multiuso bactericida, 

contendo o moderno quaternário de amônia de 5° geração. Este 
quaternário é o mais eficaz bactericida destinado a limpadores 
profissionais. MULTILUX BAC substitui 5 produtos em um só. Ele 
executa as funções de limpador, desinfetante, aguassanitária, limpa 

vidros e aromatizante ambiental. Sua 
moderna formulação garante um 
grande poder de limpeza. Possui 
formula ultra concentrada, com 
agradáveis fragrâncias de grande 
fixação e inédito corante anti-
manchas, podendo ser utilizado nas 
mais diversas condições de limpeza 
profissional. Seu exclusivo sistema 
de dosagem proporciona uma 
dosagem exata, sem desperdícios e 
com aproveitamento total do 
rendimento do produto.  

      

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Aspecto Físico (25ºC) Líquido transparente lilás 

Densidade (25ºC) 0, 970 – 0, 980 

pH 9,0 

Fragrância Neutro ou nas fragrâncias Soft, 
Breeze, Citrus e Sweet Flower  

Corrosão Não corrosivo 

Ponto de Fulgor 57ºC(2) 
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UTILIZAÇÃO 
 
MULTILUX BAC pode ser utilizado para 

as mais diversas funções de limpeza. Limpeza 
e desinfecção de banheiros e vestiários, 
limpeza de pisos administrativos e industriais, 
máquinas, equipamentos, mobiliário, vidros, 
limpeza pesada, etc.  

Devido a sua formulação concentrada, oferece grande poder de 
limpeza, inclusive na eliminação de graxas e oleosidades. Não ataca 
pigmentos de tintas e vernizes, metais ou plásticos. Também pode ser 
utilizado sobre tratamentos de pisos sem causar qualquer dano ao 
tratamento. Seu inédito corante anti manchas não causa danos a 
superfícies claras, bem como não mancha panos e tecidos. 

 

DILUIÇÃO 
 
MULTILUX BAC deve seguir a diluição prescrita no esquema 

acima, apresentando diluição média de 1:150 em água na limpeza de 
rotina e até 1:80 em limpeza de alto grau de sujidade. Limpeza de 
vidros e áreas de baixa sujidade, pode-se diluir MULTILUX BAC em até 
1:250 em água. O produto deve ser diluído nos práticos frascos 
dosadores GIRASSOL, através de válvula pump ou nos diluidores 
automáticos GIRASSOL. 

 

FORMA DE APLICAÇÃO 
 
LIMPEZA DE PISOS: O produto pode ser utilizado: com mop 

úmido e balde espremedor, com o Kit Limpa Fácil 3M, com enceradeira 
industrial COMPACTA ou através de lavadora automática de pisos. O 
processo depende da intensidade da sujeira e necessidade de limpeza 
do local. 

LOUÇAS, MÁQUINAS, VIDROS E MOBILIÁRIO: O produto deve 
ser utilzado com borrifador em spray, e a limpeza efetuada com fibra de 
limpeza ou pano, tomando o cuidado de enxaguar bem em água o 
pano ou fibra durante a limpeza, eliminando a contaminação e sujeira 
cruzada.  

 

EMBALAGENS 
 
Bombona de 5 litros e frasco dosador de 1 litro. Válvula pump 

opcional. 
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COMPOSIÇÃO 
 
Tensoativos catiônicos, Tensoativo não 

iônico, coadjuvante, corante, fragrância e água. 
Princípio ativo: Cloreto de Alquil Dimetil 

Benzil Amônio (sol 50%) – 10% 
 

PRECAUÇÕES 
 
Evitar o contato prolongado com a pele, e recomenda-se a 

utilização de luvas de proteção. Em caso de contato com os olhos, 
lavar com água em abundância. Se ingerido, não provoque vômito e 
consulte imediatamente o centro de intoxicações ou serviço de saúde 
mais próximo. Nunca misture produtos químicos. 

 
 
 

Em caso de intoxicação, consulte o centro de intoxicações: 
DISQUE INTOXICAÇÃO: 0800-722-6001 

 
Autorização Funcionamento M.S.: 3.04175-6 
Registro do Produto na ANVISA: 341750003 

Responsável Técnico: Gustavo Nunes Rocha - CRQV 05302446 


