
                                 
 
 
 
 
 

Composição 
 

Alquilamina 9,8%, propionato 4,2%, isotridecanol etoxilado e água.  
 
Modo de uso  
 

Desinfecção de alto nível: Lavar, enxaguar e secar os artigos. Imergi-los na solução do 
produto diluído a 5% (50mL de Arposafe Multi em 950mL de água), deixando em contato 
por 30 minutos. 
 
Desinfecção de nível intermediário: Lavar, enxaguar e secar os artigos. Imergi-los na 
solução do produto diluído a 5% (50mL de Arposafe Multi em 950mL de água) deixando 
em contato por 30 minutos. 
 
Limpeza e descontaminação de artigos (manual ou automatizada): Diluir o produto na 
concentração de 1% (10mL de Arposafe Multi em 990mL de água); tempo de contato: 10 
minutos. 
 
Umectação e descontaminação: Diluir o produto na concentração de 1% (10mL de 
Arposafe Multi em 990mL de água). Aplicar nos instrumentais de modo a mantê-los 
úmidos até o processo de limpeza.  
 
Desinfecção de superfícies fixas: Lavar, enxaguar e secar a superfície. Aplicar o 
produto na diluição de 1% (10mL de Arposafe Multi em 990mL de água), tempo de 
contato: 10 minutos. Após o tempo de contato enxaguar, se necessário, e secar a 
superfície.  
 
Desinfecção de artigos não críticos: Lavar, enxaguar e secar os artigos. Imergi-los na 
solução do produto diluído a 1% (10mL de Arposafe Multi em 990mL de água), tempo de 
contato: 10 minutos. Enxaguar e secar os artigos. Utilizá-los o mais breve possível.  
 
Verificar a atividade da solução em uso com a fita teste específica do Arposafe Multi. 
Utilizar a solução diluída de Arposafe Multi por no máximo 15 dias. Caso a fita não altere 
sua coloração para azul (conforme indicado no tubo de fitas teste), a solução deverá ser 
descartada, mesmo se estiver dentro do prazo de validade.  
 
Método de descarte: O produto diluído pode ser descartado diretamente na rede de 
esgoto, sem necessidade de tratamento.  
 
Propriedades físico químicas 
 

Estado físico: Líquido 
Coloração: Azul 
Odor: Característico 
pH do produto puro: 12,11 
pH do produto diluído: 10,96 
Densidade: 1,000 – 1,010 
Solubilidade: Solúvel em água 

                  FICHA TÉCNICA 
 

 

 ARPOSAFE MULTI 



 

Conservação 
 

Manter o produto na embalagem original, em lugar fresco e protegido da luz solar direta. 
 

Validade 
 

Válido por 2 anos a partir da data de fabricação. 


