AMQ-50
F
Bactericida e fungicida
DESCRIÇÃO: AMQ-50 F é um produto resultante da combinação do cloreto de benzalcônio
na forma de um diquaternário com 10 átomos de carbono em cada cadeia alquil (cloreto de
didecil dimetil amônio) ao ácido undecilênico.
O ciquaternário é um composto de amônia quaternária que tem uma potente ação bactericida
e fungicida por ser um quaternário de cadeia dupla o que o diferencia em relação aos demais
quaternários de cadeia alquil undecilênico.
A formulação do produto proporciona ainda que a sua ação fungicida seja potencializada
ainda mais com a associação do ácido undecilênico.
O ácido undecilênico é um produto que tem ação fungistática e, em atlas concentrações,
fungicida e é um dos mais potentes antifungos para uso tópico conhecido. É utilizado na
maioria das formulações que tratam as mais conhecidas patologias de pele causadas por
fungos em seres humanos.
O aumento de ação dos princípios ativos no produto se dá por meio de sinergismo de adição.
Sendo assim, o produto é eﬁciente frente a fungos sem a necessidade de concentrações elevadas e com uma
signiﬁcativa diminuição do tempo de exposição.

COMPOSIÇÃO:
Cada 100 ml do produto contém:
Cloreto de benzalcônio
Ácido undecilênico
Veículo q.s.p.

50,00 g
5,00 g
100,00 ml

INDICAÇÕES: AMQ-50 F é um desinfetante de uso geral fungicida, com ação esporocida, e bactericida
indicado para desinfecções onde estejam presentes os seguintes agentes microbianos:
E.coli, Salmonella spp, Pseudomonas spp, Proteus spp, Klebsiella spp, Staphylococcus spp, Streptococcus
spp, Aspergillus ﬂavus, Aspergillus niger e Aspergillus fumigatus.

MODO DE USAR E POSOLOGIA: Diluir o produto em água, dentro das dosagens recomendadas, e submeter
os contaminantes a um tempo de exposição mínimo de 10 a 15 minutos.
Somente para uso externo.
Diluir AMQ-50 F em água nas seguintes proporções:
Desinfecção e lavagem de instalações, equipamentos e utensílios utilizados na criação de aves, suínos,
bovinos caprinos, ovinos, equideos e outros
1 : 2.000
Desinfecção de ovos férteis por pulverização ou imersão
1 : 2.000
Desinfecção e lavagem de instalações, equipamentos e utensílios utilizados por cães e gatos 1 : 2.000

APRESENTAÇÃO: Caixa com 20 x 1 litro, caixa com 4 x 5 litros e bombonas plásticas contendo 50 litros.
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