
 

 

 Produto - DETER SELL-CB®  
 
Dados do Produto  
 
O DETER SELL-CB® é um detergente desincrustante de pH neutro e comprovado poder superior de 
limpeza, desenvolvido para uso veterinário e industrial e disponível nas embalagens de 1 litro, 5 e 20 

litros.  
 
A POLY SELL® a alguns anos reconheceu a carência dos mercados veterinário e industrial por um 

composto detergente de alto poder de limpeza e que apresentasse em sua fórmula algumas 
características desejáveis e únicas, as quais agora, após um período de intensas pesquisas e 
desenvolvimento, se encontram presentes no produto DETER SELL-CB®:  
 
 

PH Neutro 
  
Único detergente desincrustante de pH neutro registrado no MAPA. 

  

Totalmente Biodegradável  
 
Não causa impactos negativos ao meio-ambiente.  
 

Não Clorado  
 
Pode ser usado em qualquer tipo de equipamentos/superfícies, não tendo poder corrosivo sobre os 
mesmos.  

 

 Facilidade de Aplicação e Enxágue  
 
Aplicação perfeitamente possível com equipamentos básicos, tais como regadores e baldes. Seu 
enxágue é simples e rápido.  
 

Excelente Relação Custo/Benefício  
 
Alto poder de limpeza com baixo custo.  

 
O uso do DETER SELL-CB® promove: 

 - Aumento da vida útil de instalações e equipamentos.  

- Melhor desempenho dos Desinfetantes.  
- A redução do custo com antibioticoterapia.  
- Remoção de 3 a 4 logs dos micro-organismos.  

- Atinge pontos críticos (ranhuras e porosidades) evitando a formação de biofilmes. 
- Reduz o desafio de doenças (quebra de ciclo de infecções).  
 
 

 
 



 

 

Podemos dividir em Limpeza Seca e Limpeza Úmida.  

 
Suinocultura  
 
Limpeza seca:  

- Retirada de Equipamentos (Aquecedores, acessórios, comedouros, etc.). 
- Recolher restos de ração dos cochos. - Remoção mecânica de dejetos e sujidades com pás, enxadas 
e vassouras. 
 

Limpeza úmida: 
- Pré-lavagem com alta pressão. 
- Escoamento da água.  

- Aplicação DETER SELL-CB® na diluição de 1:100 a 1:300.  
- Enxague com pressão. - Aplicação de Solução Desinfetante.  
- Secagem da instalação.  

- O tempo de ação mínimo do produto é de 20 minutos. 
 

Avicultura  
 

Limpeza seca:  

- Retirada de equipamentos (aquecedores, acessórios, comedouros, etc.).  
- Recolher restos de ração.  
- Fazer a remoção mecânica de dejetos e sujidades com pás, enxadas e vassouras.  

 
Limpeza úmida:  
- Fazer a pré-lavagem com alta pressão.  

- Deixar escoar a água.  
- Aplicar DETER SELL-CB® na diluição de 1:300 a 1:500.  
- Enxaguar com alta pressão.  

- Esperar secar.  
- Aplicar a solução desinfetante.  
- O tempo de ação mínimo do produto é de 20 minutos 


