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Definição: 
 
CARBRIL - L BAC é um detergente, germicida 
bactericida, altamente concentrado, que 
simultaneamente, lava e desinfeta a loiça. 
 
Composição: 
 
CARBRIL - L BAC é uma combinação de 
tensioativos e emulsionantes, aliados a um 
composto de quaternários de amónio de larga 
ação bactericida. 
 
 

 

Características: 

 

Aspeto: Líquido 
Cor: Azul-claro 
Aroma: inodoro 
pH: 7,2 - 7,8 
% Matéria Ativa: 18,6 - 20,6 
 

 

Propriedades: 
 
CARBRIL - L BAC é um poderoso agente de 
desinfeção que atua como bacteriostático e 
bactericida.    Destrói rápida e eficazmente os 
microrganismos das estirpes Escherichia coli, 
Staphylococcus aureus, Hyperacide 
corynebacterien Bacillus subtils, Streptococcus 
faecalis, Sarcina cítrica, Dyspepsie coli, 
Aerobacter aerogenes, Pseudomonas 
aeruginosa, etc. 
 
CARBRIL - L BAC possui um elevado poder de 
limpeza, não atacando as loiças mais sensíveis 
como os cristais, vidros, alumínios ou outros.  Não 
é tóxico nem irrita a pele. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Campo de aplicação: 
 
CARBRIL - L BAC recomenda-se para todos os 
locais afetos à saúde pública, onde se pretenda 
uma limpeza e desinfeção total das loiças nos 
refeitórios, de escolas, lares de 3ª. Idade, jardins  
de infância, hospitais e clínicas, quarteis militares 
e de bombeiros, empresas públicas e privadas e 
ainda em cafés, snack-bares, bares, restaurantes, 
cafetarias, etc. 
 
 Modo de emprego: 
 
CARBRIL - L BAC é altamente concentrado e 
económico, facilmente solúvel em água quente ou 
fria, podendo diluir-se até 100 partes de água. 
 
Armazenagem: 
 
Sem cuidados especiais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As informações contidas nesta ficha técnica, são meramente indicativas, baseando-

se no conhecimento e experiência atuais, podendo ser alteradas a qualquer 

momento, sem aviso prévio. Dado que a utilização do produto, não está controlada 

pela Lisquimica, esta não poderá ser imputada de qualquer responsabilidade por 

danos ou perdas ocasionadas por uma utilização incorreta ou descuidada. 
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