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DESCRIÇÃO:
AMQ-50 G é um desinfetante à base de glutaraldeído associado ao cloreto de benzalcônio, que
tem como denominação química genérica cloreto de alquil dimetil benzil amônio.
A associação do glutaraldeído ao cloreto de benzalcônio proporciona um produto cuja
combinação produz um efeito sinérgico destas moléculas, aumentando o espectro de ação
contra fungos, vírus e bactérias. Os quaternários de amônia agem por meio de interferência na
permeabilidade celular, diminuindo a tensão superficial por sua ação adsorção, com
consequente lesão da membrana citosplasmática e desnaturação da proteína.
O glutaraldeído age bloqueando por ação direta, as funções de troca com o meio da membrana
citoplasmática. A ação sinérgica se dá, portanto, por esta interferência dupla nas funções da
membrana citoplasmática.

COMPOSIÇÃO:
Cada 100 ml do produto contém:
Glutaraldeido.............................................................................................. 35,00 g
Cloreto de alquil dimetil benzil amônio .......................................................... 15,00 g
Veículo q.s.p. ........................................................................................... 100,00 mL

INDICAÇÕES:
O produto AMQ-50 G é um potente germicida e nas diluições recomendadas é eficiente contra os vírus de
Gumboro e Circovirus suíno tipo 2, contra os fungos Aspergillus niger e A. fumigatus e contra as bactérias
Escherichia coli, Salmonella enteritidis, Pseudomonas aeroginosa e Staphylococcus aureus.

MODO DE USAR E POSOLOGIA:
Somente para uso ambiental. Na desinfecção de instalações e utensílios usados em avicultura, suinocultura e
pecuária em geral.
Diluir em água nas seguintes proporções:

Desinfecção em geral............................................................ 1 : 500 a 1 : 2.000
Desinfecção contra o virus de Gumboro .................................. 1 : 500 a 1 : 2.000
Desinfecção contra Circovirus ................................................... 1 : 250 a 1 : 500

Tempo de contato para a desinfecção contra fungos e bactérias: mínimo de 10 minutos.
Tempo de contato para a desinfecção contra virus de Gumboro: mínimo de 30 minutos.
Tempo de contato para a desinfecção contra Circovirus suíno tipo 2: na diluição 1: 250 tempo mínimo de
15 minutos e na diluição 1: 500 tempo mínimo de 30 minutos.

APRESENTAÇÃO:
Caixas com 20 x 1 litro, 4 x 5 litros e bombonas com 50 litros.
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