
 

 

Produto - AVT-450® 
 

Dados do Produto 
 
O AVT-450® é um composto desinfetante a base de amônia quaternária, 
glutaraldeído, aldeído etanólico e potencializadores químicos, destinado ao uso 
veterinário e industrial, disponível nas embalagens de 1, 5, 20 e 50 litros. 
 
Esse produto foi desenvolvido após muita pesquisa por parte dos técnicos da POLY 
SELL®, com o objetivo de se obter um desinfetante que oferecesse características 
desejáveis e exclusivas, dentre as quais destacamos: 
 

Fórmula de Última Geração (Biodegradável) 
 
Moderno conceito de sinergismo, oferecendo ao mercado alta tecnologia, eficiência 
e respeito ao meio ambiente. 
 

Apresentação em embalagens Pet (1litro) 
 
 
Embalagem plástica com maior potencial de reciclabilidade e sustentabilidade. 
 

Amplo Espectro de Ação 
 
Matérias-primas de primeira linha, associadas a potencializadores químicos 
conferem ao AVT-450® total ação viricida, fungicida, bactericida e esporicida. 
 

Excelente Relação Custo/Benefício 
 
Produto altamente eficaz e com preço competitivo. 
 

Qualidade garantida 
 
"Todas as características acima fazem do AVT-450® um produto único no mercado, 
eficiente, economicamente viável e ecologicamente correto." 
 

 

 

 



 

 

Modo de uso 

Granjas de Reprodutoras Pesadas 
 
Limpeza: aplicar DETER SELL-CB® na diluição de 1:300, deixar agir por 20 minutos 
e em seguida enxaguar. 
 
Primeira Desinfecção: aplicar nas instalações secas o AVT-450® na diluição 1:500. 
 
Segunda Desinfecção: aplicar nas instalações secas o POLY-PHEN® na diluição 
1:250. 
 
Terceira Desinfecção: pulverizar no ambiente, com os equipamentos montados o 
POLY-PHEN® na diluição de 1:250. 
 

Granjas de Frango de Corte e Poedeiras 
 
Limpeza: aplicar o AVT-40® na diluição 1:500 utilizando água sobre pressão (não 
necessita enxaguar). 
 
Primeira Desinfecção: aplicar nas instalações secas o AVT-450® na diluição 
1:1000. Em caso de altos desafios aplicar o AVT-450® na diluição de 1:500. 
 
Segunda Desinfecção: aplicar nas instalações secas o AVT-450® na diluição 
1:1000. Em caso de altos desafios aplicar o POLY-PHEN® na diluição de 1:250. 
 

Granjas de Suínos 

Maternidade/creche 
 
Limpeza: aplicar o DETER SELL-CB® na diluição 1:300, deixar agir por 20 minutos 
em seguida enxaguar. 
 
Primeira desinfecção: aplicar nas instalações secas o POLY-PHEN® na diluição de 
1:250. 
 
Em caso de desafios com Isóspora suis, fazer aplicação com o POLY-PHEN® na 
diluição de 1:100, nas partes baixas da maternidade (pisos, paredes, 
escamoteador), no 3º e 10º dia, após o nascimento dos leitões. 
 
A mesma diluição deverá ser utilizada no 7º dia após alojamento dos leitões na 
creche. 



 

 

 
 

Engorda/terminação/gestação 
 
Limpeza: aplicar o DETER SELL-CB® na diluição 1:300, deixar agir por 20 minutos 
em seguida enxaguar. 
 
Primeira Desinfecção: Aplicar nas instalações secas o AVT-450® na diluição 
1:1000. 
 

Incubadoras, outros usos e em casos de enfermidades 
 
Consulte um técnico especializado Poly Sell®. 
 
Obs: Estes programas dispensam a utilização de Formol e seus derivados na 
desinfecção de instalações. 
 
 

  


