
 

 

 

Produto – POLYQUAT 40® 
POLYQUAT 40® é a marca comercial do produto AVT-40® comercializado na Colômbia 

 
 

Dados do Produto 

 
O POLYQUAT 40® é um composto desinfetante e detergente a base de amônia quaternária e 

potencializadores químicos, destinado ao uso veterinário e industrial e disponível nas embalagens de 1, 

5, 20 e 50 litros. 

 
Esse produto foi criado pelo setor de pesquisas e desenvolvimento da POLY SELL® objetivando a 

obtenção de um composto desinfetante de alta ação germicida e destacado poder de detergência, além 

de outras características desejáveis e que foram alcançadas com sucesso no POLYQUAT 40®: 

Formulação Avançada 

 
Alto poder germicida e detergente. 

Segurança 

 
O POLYQUAT 40® é um produto altamente seguro, uma vez que os compostos utilizados em sua 

formulação, são aprovados para uso em limpeza e desinfecção de indústrias alimentícias pelo F.D.A. - 

Food And Drug Administration. 

 
Produto Ecologicamente Correto (Biodegradável): 

 
Fórmula diferenciada que reduz possíveis impactos ao meio ambiente. Excelente Relação 

Custo/Benefício: 

Alta eficiência com baixo custo. 

Avicultura 

 
Limpeza de galpões: POLYQUAT 40® na diluição de 1:1000. Utilizar a água sobre pressão (não necessita 

enxaguar). 

 
Limpeza e desinfecção de equipamentos (comedouros, bebedouros, etc.): lavar e desinfetar os 

equipamentos com POLYQUAT 40® na diluição de 1:1000. 



 

 

 
Desinfecções de instalações: utilizar o POLYQUAT 40® na diluição de 1:1000. Umedecer toda a 

instalação. Em caso de alto desafio viral, utilizar o POLYQUAT 40® ou o POLY-PHEN®. 

 
Limpeza de bebedouro pendulares durante a criada: adicionar 10 ml de POLYQUAT 40® em um balde 

com 10 litros de água. 

Lavar e desinfetar os bebedouros pendulares. 

 
Limpeza da caixa d'água e sistema: fazer o esgotamento da caixa, limpar toda a superfície interna, 

encher novamente a caixa e adicionar 1 litro de POLYQUAT 40® para cada 500 litros de água. Encher 

todo o sistema, deixar em repouso e esgotar em 12 horas. 

Suinocultura 

 
Limpeza de galpões: aplicar o POLYQUAT 40® na diluição de 1:1000. Utilizar a água sobre pressão (não 

necessita enxaguar). 

 
Limpeza e desinfecção de equipamentos (comedouros, bebedouros, etc.): lavar e desinfetar os 

equipamentos com POLYQUAT 40® na diluição de 1:1000. - Desinfecções de instalações: Utilizar o 

POLYQUAT 40® na diluição de 1:1000. Umedecer toda a instalação. Em casos de altos desafios virais, 

utilizar o POLYQUAT 450® ou o POLY-PHEN®. 

 
Limpeza da caixa d´água e sistema: fazer o esgotamento da caixa, limpar toda a superfície interna, 

encher novamente a caixa e adicionar 1 litro de POLYQUAT 40® para cada 500 litros de água. Encher 

todo o sistema e esgotar em 12 horas. 

 


