
 

 

 Produto - POLY-PHEN®  
 

Dados do Produto  

 
O POLY-PHEN® é um composto desinfetante viricida, bactericida, fungicida ,oocisticida e esporicida 
constituído pela associação de grupos fenólicos sintéticos e potenciadores químicos, amplamente 
utilizado na produção e indústria veterinária e disponível nas embalagens de 1 e 5 litros.  
 
É o único produto disponível no mercado contendo em sua fórmula fenóis sintéticos associados e 
potencializadores químicos, o que lhe confere alguns diferenciais quando comparado a outras classes 
de desinfetantes ou mesmo a outras associações de fenólicos sintéticos disponíveis atualmente, 
dentre as quais destacamos:  
 

• Alto poder residual (comprovado de 28 dias).  
 

• Eficiência mesmo em presença de matéria orgânica. 
 

• Chega com maior rapidez do que outros fenólicos aos micro-organismos alvo.  
 

• Boa atuação tanto em ambientes ácidos como alcalinos.  
 

• Biodegradável e com ação desodorizante. 
 
 

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. 
1ª Desinfecção: aplicar nas instalações secas o AVT-450® na diluição de 1:500. 
2ª Desinfecção: aplicar nas instalações secas o POLY-PHEN® na diluição de 1:250.  
3ª Desinfecção: pulverizar no ambiente, com os equipamentos montados o POLY-PHEN® na diluição 
de 1:250.  
 

Granjas de Frangos de Corte e Poedeiras  

 
Limpeza: aplicar o AVT-40® na diluição de 1:500 utilizando água sobre pressão (não necessita 
enxaguar).  
1ª Desinfecção: aplicar nas instalações secas o AVT-450® na diluição de 1:1000. Em caso de altos 
desafios aplicar o AVT-450® na diluição de 1:500.  
2ª Desinfecção: aplicar nas instalações secas o AVT-450® na diluição de 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 de 1:300, deixar agir por 20 minutos e em seguida   
 enxaguar.  
 1ª Desinfecção: aplicar nas instalações secas o POLY-PHEN® na diluição de 1:250. 
 2ª desinfecção: aplicar nas instalações secas o POLY-PHEN® na diluição de 1:250 um dia antes da  
entrada da fêmea na maternidade e/ou dos leitões na creche. 
Em caso de desafios com Isospora 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 de 1:300, deixar agir por 20 minutos e em seguida 
enxaguar.  
Desinfecção: aplicar nas instalações secas o AVT-450® na diluição de 1:1000.  
 

Incubadoras, outros usos e em casos de enfermidades  

 
Consultar um técnico especializado da POLY SELL®. 
Obs: estes programas dispensam a utilização de formol e seus derivados na desinfecção de 
instalações.  

 

 


