
Bac D10

Desinfetante para indústria alimentícia
Finalidade de Uso
Suma Bac é um desengordurante e desinfetante sem perfume à base de Quaternário 
de Amônio, para profunda higienização de superfícies, pisos, bancadas, paredes, coifas e 
equipamentos em áreas de manipulação de alimentos como supermercados, açougues, 
peixarias, lanchonetes, padarias e fast food. Pode ser utilizado através de dosadores 
exclusivos Diversey, otimizando sua performance de limpeza.

Características / Benefícios
• Indicado para profunda higienização de superfícies, pisos e equipamentos em áreas de 

manipulação de alimentos com amplo espectro de ação antimicrobiana. Sem perfume;
• Limpa e desinfeta em uma única operação e em concordância com as normas da 

ANVISA;
• Formulação especial que garante baixo risco tóxico aos funcionários e não provoca 

corrosão em materiais metálicos;
• Amplo espectro de ação antimicrobiana.

Modo de Usar 
Para limpeza e desinfecção: Remova todos os produtos alimentícios da área. Recolha 
manualmente a sujidade mais pesada e resíduos sólidos de alimentos, jogando-os no lixo. 
Diluir Suma Bac a 2% (medir 200ml de produto, transferir para um recipiente adequado 
e completar o nível até 10 litros de água ou então, utilizar o exclusivo dosador Diversey), 
aplique esta solução desinfetante sobre as superfícies e utensílios a serem higienizados. 
Deixe atuar por 10 minutos. Esfregue se necessário e enxágue abundantemente com 
água. Para limpeza: Recomendamos as diluições de 1,96% (1:50) e ou 1,40% (1:70) de 
acordo com o nível de sujidade. Enxágue os utensílios antes de reutilizá-los. Consulte seu 
especialista Diversey sobre como preparar o dosador exclusivo Diversey para cada uma 
das diluições, aumentando a performance do Suma Bac.

Características Físico-Químicas
Aspecto Líquido límpido
Cor                                                  Azul
pH (sol. 1%) a 25°C 11,0 – 12,0
Teor de catiônico (%) 4,7 – 5,3

Os valores apresentados acima são dados típicos de uma produção normal e não devem 
ser considerados como especificação.
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Desinfetante para indústria alimentícia
Composição 
Cloreto de Alquil Dimetil Benzil Amônio, Alcalinizantes, Sequestrante, Tensoativo não-iônico, Corante e Água.

Princípio Ativo 
Cloreto de Alquil Dimetil Benzil Amônio – 5,0%.

Precauções de Uso
Recomendações sobre manuseio, estocagem e descarte do produto são fornecidas separadamente na Ficha Individual de Segurança 
de Produto (FISPQ). 

Prazo de Validade
24 meses, a partir da data de fabricação.

Registros Oficiais
Registro MS – 3.2661.0188

www.diversey.com
© 2018 Diversey, Inc. All Rights Reserved. 05/19 - Versão 01


