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MMUULLTTIIBBAACC  BBPP  
Desinfetante Hospitalar 

 
DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

Multibac BP é um moderno limpador bactericida de grande 

diluição e espectro bactericida, destinado ao uso hospitalar. 
Utilizando um blend de Biguanida Polimérica (PHMB) e Quaternário 
de Amônio, o produto possui amplo espectro bactericida, além de 
comprovada eficácia contra o vírus H1N1. O produto está associado 
a presença de tensoativos, o que permite seu uso como limpador e 
desinfetante, facilitando o processo de limpeza e desinfecção. Além 
disso, a grande vantagem do produto é não ser inativado em 
presença de matéria orgânica, não ser corrosivo a metais e 
superfícies, possuir baixa toxicidade e não agredir tratamentos de 
piso com ceras acrílicas. 

 

CARACETRÍSTICAS TÉCNICAS 

Aspecto Físico (25ºC) Líquido incolor 

Densidade (25ºC) 1,0 aproximadamente 

pH Entre 6,0 e 8,0 

Agressividade Baixa 

Corrosão Não é corrosivo em metais, plásticos 
e emborrachados 

Ingrediente Ativo PHMB – biguanida polimérica e 
quaternário de amônio 

Registro ANVISA 34175004 

Odor Odor levemente característico 
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UTILIZAÇÃO 
 
O produto deve ser utilizado na limpeza e 

desinfecção hospitalar, de superfícies fixas e 
artigos não críticos. 

 

DILUIÇÃO 
 
O produto deve ser diluído em água, na proporção de 0,5% 

(1:200). A dosagem pode ser efetuada por meio do frasco dosador 
de 1 litro e válvula pump, que libera 5ml, dosagem ideal para um 
frasco pulverizador de 1 litro. O frasco também possui reservatório 
dosador de até 80 ml, caso seja necessário efetuar sua dosagem em 
baldes. O produto também pode ser diluído nos dosadores 
automáticos Girassol, disponibilizados em comodato. 

 
 

FORMA DE APLICAÇÃO 
 
Utilizar o produto nos processos de limpeza concorrente e 

terminal, em áreas críticas, semi-críticas ou não críticas, conforme o 
cronograma específico do setor de higienização. Utilizar o produto na 
diluição recomendada. O produto pode ser utilizado como limpador e 
bactericida. Primeiramente deve-se aplicar o produto eliminando a 
sujidade presente no ambiente, e posteriormente nova aplicação 
deve ser executada para a desinfecção da superfície.   

 

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

COMPOSIÇÃO 
 
Ativos, tensoativo não iônico e veículo. 
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PRECAUÇÕES 
 
Mantenha a embalagem fechada e em 

local protegido do sol e calor, e fora do 
alcance de crianças e animais domésticos. 

Não ingerir, evitar inalação ou aspiração, contato com os olhos ou 
contato com a pele. Usar luvas para sua aplicação. Não utilizar para 
desinfecção de alimentos. Não misturar a outros produtos, manter o 
produto em sua embalagem original e não reutilize a embalagem. 

 

PRIMEIROS SOCORROS 
 
Em contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância. 

Se a irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem ou 
rótulo do produto. Em caso de ingestão, não provoque vômito e 
consulte imediatamente o Centro de Intoxicações CEATOX (0800 
7226001), ou o médico levando o rótulo do produto. Em caso de 
inalação ou aspiração, remova o paciente para local arejado e, se 
houver sinais de intoxicação, procure um serviço de saúde ou o 
centro de intoxicações levando o rótulo ou embalagem do produto. 

 
Em caso de intoxicação, consulte o centro de intoxicações: 

DISQUE INTOXICAÇÃO CEATOX: 0800-7226001 
 

Autorização Funcionamento M.S.: 3.04175-6 
Registro do Produto na Anvisa: 341750004 

Responsável Técnico: Gustavo Nunes Rocha - CRQV 05302446 


