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DUL GERM HG Alimentícia 

Desinfetante de Concentrado e Perfumado de Uso 
Geral. 
Versões: Algas, Blue, Eucalipto, Flores do Campo, 
Herbal, Lavanda, Limão, Montain, Rose. 
 

CARACTERÍSTICAS: 
DUL GERM HG é um desinfetante à base de cloreto de benzalcônio de 5 geração, concentrado, de baixa toxicidade, desenvolvido para 
limpeza e desinfecção de superfícies fixas e moveis de uso geral.  
Eficaz, na redução do número de microrganismos e classificado como um desinfetante seguro, por possuir baixíssima toxicidade e 
também pelo seu efeito microbicida rápido e de fácil manipulação e aplicação. Destrói as proteínas dos microrganismos, com ação 
direta na membrana plasmática bacteriana, inibindo a síntese vital para sua sobrevivência. Tem amplo espectro de ação contra 
bactérias gram-positivas e gram-negativas na forma vegetativa e leveduras. É ativo contra algas. Devido à qualidade como detergente 
catiônico tem excelente atividade desodorizante e de limpeza. Concentrado permite altas diluições e mantem a qualidade e 
rendimento, com excelente custo-benefício, reduz os volumes de transporte e armazenamento. 
 
Indispensável e de excelente desempenho para uso em: hotéis, escolas, restaurantes, lanchonetes, indústria em geral, escritórios, 
banheiros, saunas, entre outros. 
Eficiente na limpeza e desinfecção de superfícies contamináveis em geral como equipamentos, bancadas, mesas, macas, mobiliário, 
roupas, sapatos, colchões, bandejas, maçanetas, telefones, pias, ralos, vasos sanitários, cestos de lixo e equipamentos, pisos em geral. 
 
Características do produto:  
• Produto concentrado. Requer pequena área de estocagem;  
• Rápida diluição em água;  
• Baixa toxicidade;  
• Estável quando diluído ou concentrado;  
• Não corrosivo para equipamentos; 
• Perfumado; 
• Amplo espectro de ação contra bactérias gram-positivas e negativas, leveduras e algas; 
• Ação desodorizante; 
• Fácil enxágue; 
 
DOSAGEM E APLICAÇÃO: 
Produto concentrado, pode ser diluído antes do uso. 
Para limpeza e higienização: utilizar na proporção de 1 parte do produto para 199 partes de água (1:200); 
Para desinfecção de superfícies fixas: utilizar na proporção de 1 parte do produto para 49 partes de água (1:50); 
Para desinfecção de superfícies de difícil acesso: Usar Borrifador e deixar secar os artigos, ou, Imergir os artigos (como roupas ou 
materiais rugosos e de difícil) em uma solução utilizar na proporção de 1 parte do produto para 199 partes de água (1:200).  artigos. 
Utilizá-los o mais breve possível. Recomenda-se testar uma pequena área antes de usar. 
 
PROPRIEDADES FISICO-QUÍMICAS: 
Aspecto : Líquido Límpido 
pH (puro): 6,00 – 7,00 
Densidade (25ºC): 0,990 - 1,010 g/cm3 
Princípio ativo: 6,00 - 7,00% 
DL 50 do produto: 3.781 mg/kg 
Solubilidade: Solúvel em água 
Cor e Odor - Conforme versão: 
VERSÃO / ODOR / COR: 
HG Algas / Marine / Azul Escuro; 
HG Eucalipto / Eucalipto / Branco Leitoso 
HG Flores de Campo / Jasmim Charm / Rosa 
HG Blue / Blue Moon / Azul; 
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HG Herbal / Alecrim / Verde Azulado;  
HG Lavanda / Lavanda / Roxo; 
HG Limão / Limão / Verde Escuro; 
HG Montain / Apice / Castanho; 
HG Rose / Lilas Flor / Rosa; 
 
INFORMAÇÕES BACTERIOLÓGICAS: 
Salmonella choleraesius (ATCC 10708) 95% cepas eliminadas 
Staphylococus aureus (ATCC 6538) 95% cepas eliminadas 
Pseudomonas aeriginosa (ATCC 15442) 100% cepas eliminadas 
Escherichia coli (ATCC 11229) 100% cepas eliminadas 
Concentração – 1:50 tempo contato: 10 minutos 
 
COMPOSIÇÃO: 
Contém quaternário de amônio, corante e veículo. 
Principio ativo: Cloreto de Alquil Dimetil Benzil Amônio (quaternário de amônio) – 4,00 %. 
 
EMBALAGEM: 
Caixa com 20 frasco de PET contendo 500 ml cada. 
Caixa com 4 bujões de PEAD contendo 5 l cada 
Bombona de PEAD contendo 20 l 
Bombona de PEAD contendo 50 l 
 
PRECAUÇÕES: 
CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Perigosa a sua ingestão. Não reaproveitar a embalagem. 
Evitar o contato com a pele e respingos nos olhos. Em caso de contato com os olhos e a pele lavar com água corrente em abundância 
durante 15 minutos. Se a irritação persistir consulte um médico levando a embalagem ou rótulo do produto. Não misture com água 
na embalagem original. Depois de utilizar este produto, lave e seque bem às mãos. Não aplique 
em superfícies aquecidas. Em caso de ingestão acidental, não provocar vômito e consultar imediatamente o Centro de Intoxicações 
(0800-0148110), ou um médico, levando o rótulo do produto para orientação. Em caso de inalação ou aspiração acidental, remova o 
paciente para um local arejado. Não dar nada a uma pessoa inconsciente. Mantenha o produto na sua embalagem original fechada 
em local seco e arejado. Puro ou nas suas diluições, usar luvas e botas de borracha, óculos de segurança e avental de PVC. Mantenha 
o produto na sua embalagem original fechada em local seco e arejado. Não dar nada por via oral a uma pessoa inconsciente; 
ABERTURA DA EMBALAGEM: Rompa o lacre e gire a tampa no sentido anti-horário. Para abertura utilize luva e óculos de proteção; 
ARMAZENAGEM: Manter o produto em local coberto, ventilado e ao abrigo do sol e calor. 
MANTER EM LOCAL SECO E AREJADO PROTEGIDO DA LUZ E CALOR  
 
PRODUTO SANEANTE REGISTRADO NA ANVISA 
Aut. Func. Nº 3.06351-6 – Registrado no MS nº 36351010. 
 
Edição 02 – 25.02.2020 

http://www.dullimp.com.br/

