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STARQUEM especialmente elaborado para 
fazer uma eficiente desinfecção e ao mesmo 
tempo proporcionar uma aromatização de todo 
o ambiente.  
 

VANTAGENS E BENEFÍCIOS 
 

� STARQUEM pode ser encontrado na 
versão TUTTI FRUTTI E MAÇÃ VERDE;  

� Indicado para a desinfecção de superfícies 
e ambientes; 

� Contém essência em grande quantidade 
deixando o ambiente mais perfumado; 

� Possui satisfatória ação bactericida frente 
às cepas Salmonella choleraesuis e 
Staphylococcus aureus; 

� Indicado para uso em sanitários retidos de 
ônibus, trens, aviões, trailers com ou sem 
sistemas de depósito; 

� Produto biodegradável. 
 

MODO DE USAR 
 
Esvazie todo o conteúdo do reservatório de 
coleta e faça a lavagem do mesmo por duas 
vezes. Em seguida aplique uma solução de 
0,625% (ou seja, dilua 250 ml de STARQUEM 
em 40L de água) e deixe agir por no mínimo 
10 minutos. 
 
Importante:  Utilizar EPI’S (luvas, botas e 
avental) ao manusear o produto e suas 
diluições. 
 

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS 
 
Aspecto:  Líquido  
Odor: Perfumado 
Cor: Azul 
pH (tal qual):  5,5 – 6,5  
 

COMPOSIÇÃO 
 
Cloreto de didecil dimetil amônio / Cloreto de 
alquil amido propil dimetil benzil amônio, 
tensoativo não iônico, fragrância, corante e 
água.  Princípio ativo:  Cloreto de didecil 
dimetil amônio / Cloreto de alquil amido propil 
dimetil benzil amônio / Etanol (52,72%). 
 

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM 
 
Manter o produto em sua embalagem original. 
Mantenha a embalagem em local arejado e ao 
abrigo da luz. Não reutilize a embalagem vazia 
para outros fins. 
 

PRECAUÇÕES 
 
CONSERVE FORA DO ALCANCE DE 
CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. 
CUIDADO! Irritante para os olhos, pele e 
mucosas. Não ingerir. Evite inalação ou 
aspiração. Em caso de contato com os olhos e 
pele, lavar com água em abundância durante 
15 minutos. Se a irritação persistir consulte um 
médico, levando a embalagem ou o rótulo do 
produto. Em caso de ingestão acidental, não 
induzir o vômito. Consulte um médico 
imediatamente, levando a embalagem ou o 
rótulo do produto. Não dê nada por via oral a 
uma pessoa inconsciente. Não utilizar para 
desinfecção de alimentos. 
 
ATENÇÃO:  Este produto não é quimicamente 
compatível com sabões e detergentes, bem 
como com outros agentes desinfetantes como 
hipoclorito de sódio, ácidos, soda cáustica e 
amoníaco. 
 

PRAZO DE VALIDADE 
 
24 meses a partir da data de fabricação. 

 
EMBALAGENS DISPONÍVEIS 

 
Caixa 24X250 ml  – CB: 57897534801559 
Unidade 250 ml – CB: 7897534801554 
Embalagem 50L  – CB: 7897534804265 
 

REGISTROS 
 
REGISTRO MS: 3.1282.0320 
 

RESPONSÁVEL TÉCNICO 
 
Eng. Químico Fábio Pergher     
CRQ II 023.00831

 


