
RTU PEROXY 4D RTU PEROXY 4D 
Propriedades e Utilizações
RTU PEROXY 4D é um desinfetante limpador pronto para o uso, à base de Quaternário de Amônio de 5ª geração e Peróxido de Hidrogênio,

desenvolvido especialmente para o uso em hospitais, laboratório de análises clinicas, clinicas médicas, odontológicas e estéticas, podendo 

ser utilizado em superfícies fixas e artigos não críticos

RTU PEROXY 4D  limpa e desinfeta em uma única operação

RTU PEROXY 4D  é ideial para limpeza e desinfecção de:

SUPERFÍCIES FIXAS:

Piso ( sem acabamento acrílico ), parede, teto, portas, bancadas, escadas, janelas, vidros, luminárias, equipamentos, mobiliários, louças

sanitárias, macas, incubadoras, etc.

ARTIGOS NÃO CRÍTICOS:

Termômetro axilar, estetoscópio, suporte de soro, aparelhos de pressão, comadres, papagaios, bacias, cuba rim, cadeiras de banho, etc.

Bactericida em 60 segundos:                                                              

Bactérias Multirresistentes  

Acinetobacter baumannii                                                               

Enterococcus faecalis (VRE)

Klebsiella pneumoniae carbapenemase (KPC)

Staphylococcus MRSA

Bactérias Gram-Positivas

Enterococcus hirae

Staphylococcus aureus

Bactérias Gram-Negativas

Escherichia coli

Pseudomonas aeruginosa

Salmonella choleraesuis

Fungicida em  5 minutos

Candida albacans

Fungicida em  10 minutos 

Tricophyton mentagrophytes 

Informações Técnicas
CARACTERÍSTICAS FÍSICO- QUÍMICA

Aparência:  Líquido Transparente               

Cor:  Incolor   

Odor:  Característico                       

pH:  2,5 - 4,50                                                                                                           

COMPOSIÇÃO

Veículo, sequestrante, tensoativos não ionicos, peróxido de hidrogênio, cloreto de alquil (C12-C16) dimetil benzil amônio, cloreto de didecil

dimetil amônio e alcalinizante

 

Princípio ativo: 

Cloreto de benzalcônio + cloreto de didecil dimetil amônio: 0,08%

peróxido de hidrogênio: 1,25%

EMBALAGENS

6x1L

PRODUTO SANEANTE REGISTRADO NA ANVISA/MS SOB N° 

3.0018.0198

Virucida em 60 segundos:

SARS-CoV-2



RTU PEROXY 4D RTU PEROXY 4D 

Instruções de Uso

RTU PEROXY 4D é um produto pronto para o uso. Deve ser utilizado com tampa dosadora, gatilho pulverizador spray ou  espuma. 

Goteje ou pulverize  RTU PEROXY 4D em um pano de limpeza de algodão, microfibra, TNT ou descartável e aplique sobre a superfície a ser 

limpa, utilizando a técnica de aplicação unidirecional. 

PARA AÇÃO BACTERICIDA:

SUPERFÍCIES FIXAS: 

1. Aplicar o produto puro deixando em contato por 60 segundos. 

2.Enxaguar e secar, caso seja necessário. 

ARTIGOS NÃO CRÍTICOS:

1.Imergi-los no produto puro deixando em contato por 60 segundos. 

2.Enxaguar e secar os artigos. 

3.Utilizá-los o mais breve possível.  

As superfícies fixas e artigos não críticos limpos devem permanecer visivelmente úmidos por 60 segundos para desinfecção. Em superfícies 

com grau de sujidade elevada ou incrustada, utilizar fibra de limpeza ou escova para ação mecânica. 

A Spartan trabalha com Sistema de Gestão Integrada (SGI), que alinha as diretrizes da empresa com as gestões de qualidade, meio 

ambiente, comercial, saúde e segurança ocupacional, informação, pessoas, responsabilidade social e gestão de riscos. Dessa maneira, 

todas as áreas da empresa trabalham em sincronia para que a Spartan mantenha sua excelência em pessoas, produtos, serviços e 

sistemas.

Garantia


