
'laBJOAGRI 
a Mérleux NutriSclences Company 

Boletim de Análise: BALMA-0899/11 

Avaliação da atividade fungicida de desinfetantes da substância teste frente ao 
microrganismo Candida alblcans. 

Empresa: DIVERSEY BRASIL INDÚSTRIA QUIMICA L TOA. 
Endereço· Rua: Nossa Senhora do Socorro. 125- São Paulo/SP- CEP: 04764-020 

Dados da amostra: 

Substância teste: OXIVIR FIVE 16 CONCENTRATE 
Aspecto Flslco: Liquido Lote: 11136VX03 
Data de Fabricação: 05/2011 Data de Validade: 0512014 
Composição declarada (patrocinador) (cópia digitalizada do documento original): 

"' .. - ·~··--- __ __ _.. __ ,_., -·--· 
Código Bloagri: SAN-02493/11 Proposta: 63920 Data de recebimento: 14/11/2011 ' 
Data do Inicio do teste: 29/11/2011 
Data do término do teste: 01/12/2011 
Conclusao do boletim: 0111212011 
Metodologia de referência: com base na AOAC 188 .Ed/2005 rev .3:201 O, Cap.6.3.02, Método 955.17 

Condições do Ensaio 

995 

Avaliação da atividade fungicida, na concentração de 1 :64, avaliada nos tempos de contato de 05, 1 O e 15 minutos. A 
amostra, para ser considerada eficaz para desinfetar superfícies inanimadas contaminadas com fungos patogênicos, deve 
ser capaz de matar o microrganismo em 10 minutos. 

Resultados 

Legenda: (+) presença de crescimento; (-) ausência de crescimento 

Conclusão 

De acordo com a metodologia empregada e pelos resultados obtidos, a substância teste foi considerada satisfatória, frente 
à cepa testada. 

Notas: 
Este Relatório refere-se somente à amostra analisada, não sendo extensivo a outros lotes o/ou produtos 
Este Relatório só pode ser reproduzido por Inteiro e sem nenhuma alteração. 
Plano de amostragem não realizada pela Bioagri. 

Ivan Fernando Bortoli 
Revisor 
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fJBIOAGRI 
a Méncux NutriSclences Company 

Boletim de Análise: BALMA-0445/13 

Ensaio Quantit?tivo de Suspensão para avaliação da atividade bactericida de 
anti-sépticos e de desinfetantes qulmicos utilizados em áreas agroalimentlcia, 

industriais, domésticas e institucionais - método de ensaio e Prescrição 
(Fase 2, etapa 1) 

Empresa. DIVERSEY BRASIL INDÚSTRIA QUIMICA LTDA 
Endereço: Rua Nossa Senhora do Socorro, 125- Sêo Paulo/SP- CEP: 04764-020 

Dados da amostra: 

Substância teste: OXIVIR FIVE 16 CONCENTRA TE 
Lote (nota de rótulo): 12229VX02 
Data de Fabricaçao: OB/2012 
Composiçao declarada (patrocinador): 

Data de Validade: 0812015 

• 996 

Código Bloagri: SAN-02682/12 Proposta: 074947 Data de recebimento: 21/11/2012 
Data do inicio do teste· 25/04/2013 
Data do término do teste: 30/04/2013 
Conclusão do relatóno: 03/05/2013 
Metodologia utilizada: EN 1276 (2009) 

Procedimentos 

Uma amostra da substância teste, na diluição de uso recomendada, é adicionada de uma suspensão da bacténa em teste preparada em 
solução de substância interferente (condição de sujeira ou limpeza). Nas condições obrigatórias, a mistura é mantida a 20°C ± 1° C por 5 
minutos ± 1 O segundos. Ao final do tempo de contato, uma ali quota é retirada; a atividade bactericida nesta porção é imediatamente 

' utralfzada por diluição-neutralização. A contagem das bactérias sobreviventes em cada amostra foi efetuada e a redução do número de 

__ lulas ,;Wels fui calculada. Outras oondl~s de tempo :~::~:::::~::~.::r empregadas oonslde~a~o {oo 

Concentração da substância teste: dilui da com âgua dura na concentração de 1 :64 
Mtcrorganísmo teste: Enterococcus hirae 
Substância interferente:3,0 g 11 de albumma bovina (condiçao de sujetra) 
Tempo de contato: 10 mín. 
Temperatura durante o ensaio: 20 °C 

Critério de aceitação 

Para ~ue a substância teste seja considerada satisfatória nas condições do ensato validado, ela deve reduzir o número de células viáveis 
de 1 O ou ma;s (>5 logs ou >99 ,999%), nas oondlções definidas para este ensaio ('alldadas). / 
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ISBIOAGRI 
a Mérloux NulriSclonaos Company 

Boletim de Análise BALMA-0445/13 

Ensaio Quantíl;:ttivo de Suspensão para avaliação da atividade bactericida de 
anti-sépticos e de desinfetantes qulmicos utilizados em áreas agroalimentlcia. 

industriais, domésticas e Institucionais- método de ensaio e Prescrição 
(Fase 2, etapa 1) 

Resultados 

Microrganismo teste (referência) Redução log,o 

Enterococcus hlrae 
ATCC 10541 

Conclusão 

> 5,31 

' 99 7 

De acordo com os resultados obtidos e nas condições do ensaio, a substância teste foi considerada satisfató r ia frente ao microrgan1smo 
testado 

Notas: 
Este Relatório refere-se somente à amostra analisada, nêo sendo extensivo a outros lotes e/ou produtos. 
Este Relatório só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteraÇao 
Plano de amostragem nao realizada pela Bloagrl. 

Marl umieri Alves, Ora. 
Responsável Técnica 
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fB BIOAGRI 
n Mórloux NultiScloncos Com111111Y 

Bolet1m de Análise: BALMA-0444/13 

Ensaio Quantitativo do Suspensão para avaliação da allvldade bactericida de 
antl-séptlcos e de desinfetantes qulmlcos utilizados em áreas agroalirnentlcia, 

Industriais, domésticas e instltuc1ona1s - método de ensaio e Prescrição 
(Fase 2, etapa 1) 

Empresa: DIVERSEY BRASIL INDÚSTRIA OUIMICA L TOA 
Endereço· Rua Nossa Senhora do Socorro, 125- Sêo Paulo/SP - CEP 04764-020 

Dados da amostra: 

Substância teste: OXIVIR FIVE 16 CONCENTRA TE 
Lote (nota de rótulo): 12229VX02 
Data de Fabncação: OB/2012 
Composiçao declarada (patrocinador): 

C6d190 Bioagri; SAN-02682/12 
Data do inlc1o do teste· 25/0412013 
Data do término do teste: 30/04/2013 
Conclusão do relatório 03/05/2013 
Metodologia ullhzada EN 1276 (2009) 

Data de Vahdade· 08/2015 

Proposta. 074947 

Procedimentos 

Data de recebimento: 21/11/2012 

998 

Uma amostra da substância teste, na diluição de uso recomendada, é adicionada de uma suspensao da bactéria em teste preparada em 
solução de substãnc1a interferente (condição de sujeira ou limpeza). Nas condições obngat6rias, a mistura é mantida a 20°C ± 1° C por 5 
minutos ± 10 segundos. Ao final do tempo de contato, uma allquota é retirada; a atividade bactericida nesta porção é Imediatamente 
eutrallzada por diluição-neutralização. A contagem das bactérias sobreviventes em cada amostra foi efetuada e a redução do número de 

célulos "éveos foi calculada. owas condições de tempo a tempera! um podem ••r empregados consldera~çAo de uso. 

Condições do ensaio 

Concentração da substância teste: dilui da com água dura na concentraçao de 1:64 
Mrcrorganismo teste: Escherichia co/i 
Substância interferente:3,0 g 11 de albumina bovma (condiçãO de sujeira) 
Tempo de contato: 10 mm. 
Temperatura durante o ensaio: 20 °C 

Critério de aceitação 

Para ~ue a substância teste seja considerada satisfatória nas condições do ensaio validado, ela deve reduzlf o número de células viáve1s 
de 10 ou mais (~5 1ogs ou ~99,999%) , nas condições definidas para este ensaio (validadas). 

/ 
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~BIOAGRI 
a Mórloux NulriScloncos Corn!)ony 

Boletim de Análise: BALMA-0444/13 

Ensaio Quantitativo de Suspensão para avaliaçao da atividade bactericida de 
anti-sépticos e de desinfetantes qulmicos utilizados em áreas agroalimentlcta, 

industriais, domésticas e inslltuclonals -método de ensaio e Prescrição 
(Fase 2, etapa 1) 

Resultados 

Microrganismo teste (referência) Reduçao log,o 

Eschetichla co/i 
ATCC 10536 

Conclusão 

> 5,27 

999 

De acordo com os resultados obtidos e nas condições do ensaio, a substância teste foi considerada satisfatória frente ao microrgantsmo 
testado. 

Notas : 
Este Relatório refere-se somente à amostra analisada, nao sendo extensivo a outros lotes e/ou produtos. 
Este Relatório só pode ser reproduzido por tnteiro e sem nenhuma alteraçllo. 
Plano de amostragem nao realizada pela Bloagrl. 
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Ensoio11 
NBR ISO/IEC 

17025 

Relatório de Ensaio: RE0157.0186.14 

. 1000 

Ensaio Quantitativo de Suspensão para avallaçao da atividade bactericida de ~ B I Q A G R I 
anti-sépticos e de desinfetantes quimlcos utilizados em áreas agroalimenticla, a Mérlou~ NutrlSciences Company 

industriais, domésticas e institucionais- método de ensaio e Prescriçao 
(Fase 2, etapa 1) 

CRL 0388 

Empresa: DIVERSEY BRASIL INDÚSTRIA QUIMICA L TOA. 
Endereço. Rua Nossa Senhora do Socorro- 125- Sao Paulo/SP- CEP: 04764-020. 

Dados da amostra: 

Substància leste: OXIVIR FIVE 16 CONCENTRA TE 
Lote: 12229VX02 
Data de Fabncaçao 08/2012 
Composição declarada (patrocinador) 

Quantidade receb1da da amostra: 588g 
Data de Validade: 0812015 

Informação Confidencial 

Código Bioagn; SAN-0226/14 
Data do mlc1o do teste: 03109/2014 
Data do término do teste: 11/09/2014 
Conclusão do relatório. 19/09/2014 
Metodologia utiliZada; EN 1276 (2009) 

Proposta. 11039114 Data de recebimento: 29/01/2014 

Procedimentos 

Uma amostra da substância teste, na diluição de uso recomendada, é adicionada de uma suspensão da bactéria em teste preparada em 
solução de substância interferente (condição de suje~ra ou limpeza). Nas condições obrigatórias, a m1stura é mantida a 20°C ± 1° C por 5 
minutos ± 10 segundos. Ao final do tempo de contato, uma allquota é retirada: a atividade bactericida nesta porção é Imediatamente 

utralizada por diluição-neutralização. A contagem das bactérias sobreviventes em cada amostra foi efetuada e a redução do número de 
v~lulas Viáveis foi calculada. Outras condições de tempo e temperatura podem ser empregadas considerao a mdicação de uso. 

Condições do ensaio 

Concentração da substância teste: dilulda com água dura na concentração de 1:64 
Microrganismo teste: Klebsie//a pneumoniae carbapenemase 
Substância interferente: 3,0 g 11 de albumina bovina (condição de sujeira) 
Tempo de contato: 10 min. 
Temperatura durante o ensaio: 20 °C 

Critério de aceitação 

Para ~ue a substância teste seja considerada satisfatória nas condições do en~aio v~hdado, ela deve reduzir o número de células viáveis 
de 10 ou mais (~5 logs ou ~99,999%). nas cond1ções definidas para este ensa1o (validadas). 
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Ensslos 
NBRISOJJEC 

17026 

CRL 0388 

• 

Relatório de Ensato: RE0157.0186.1 4 

Ensaio Quantitativo de Suspensão para avaliação da atividade bactericida de fJ 8 I O A G R I 
anti-sépticos e de desinfetantes qulmicos utilizados em áreas agroalimentlcia, n MCrieux NutriSclcnces Company 

industriais, domésticas e institucionais- método de ensaio e Prescrição 
(Fase 2, etapa 1) 

___ ______________________ _; 

Resultados 

Microrganismo teste (referência) Redução logto 

Kfebsielle pneumoniee cerbepenemaso 
BAA 1705 >5,05 

Conclusão 

De acordo com os resultados obtidos e nas condiçOes do ensaio, a substância teste foi considerada satisfatória frente ao microrganismo 
testado. 

Notas : 
Este Relatório refere-se somente à amostra analisada. não sendo extensivo a outros lotes e/ou produtos. 
Este Relatório só poda ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. · 
Plano de amostragem não realizada pela Bioagri. 
Os documentos e registros gerados rleste ensaio serão mantidos no(s) arquivo(s) da Bioagri Laboratórios Lida por um perlodo de sers (6) anos. 
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laBIOAGRI 
a M6rleux NutriSclonces Company 

Boletim de Análise. BALMA-1015/12 

Avaliaçao da Atividade micobactenc1da de desinfetantes pelo 
método confirmatório 

Titulo do Estudo 

1002 

Avaliaçao da Atividade micobacterlcida de desinfetantes pelo método confirmatório da substancia teste OXIVIR FIVE 16 
CONCENTRA TE frente ao microrganismo Mycobacter/um bovis 

Responaével Técnica 

Marlna Gumiere Alves, Ora 

Relatório Final 
1810312013 

Solicitado por 

DIVERSEY BRASIL INDÚSTRIA QUI MICA L TOA 
Endereço. Rua Nossa Senhora do Socorro - 125 

Sêo Paulo/SP- CEP 04764-020 
Fone· (11) 5681-1342 

Executado por 

BIOAGRI Ensaios e Testes de Saneantes e Cosméticos Ltda 
Vta Vtcente Verdl, n° 835- Código CHQ 465 com a Rodovta SP 308 

Bela Vtsla - Otstrrto Industrial li/ Charqueada /SP 
Fone. (19) 3486-0999 - CEP. 13515-000 

Charqueada/SP - Bras1l 
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fBBIOAGR I 
a Mórleux NutriScloncos Compnnv 

Boletim de Análise: BALMA-1015/12 

Avaliaçao da Atividade micobactericida de desinfetantes pelo 
método confirmatório. 

Declaração de condução do ensaio e Revisão da Unldado do Garantia da Qualldado 

O estudo descrito neste relatório de ensato foi executado sob nossa supervisão, de acordo com a metodologia INCQS no. 65.3210.004 
Rev.08 

Este relatório refere-se somente a amostra analisada, não sendo extensiVo a outros lotes e/ou produtos. Pode ser reproduzido somente por 
Inteiro se sem nenhuma alteraçao. O Plano de amostragem não foi realizado pela BIOAGRI 

Este relatório representa um registro preciso e verdadeiro dos resultados obtidos. 

Este relatóno de ensaio foi revisado pela Unidade de Garantia da Qualidade - UGQ da BIOAGRI Ensaios e Testes de Saneantes e 
Cosméticos Lida. 

Os resultados e observaçoes apresentados neste relatório fmal sao uma descrição precisa dos dados brutos gerados durante a condução do 
estudo. 

~.i1.J~o" 
Gerente TéCnica 

1\M~ Ç-. ~).~ 
Ivan Fernando Bortoli. 
Revisor 

__ Ó_t~Jo1] 
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~BIOAGRI 
o Mórloux NutrJScloncos Cornpnuv 

Boletim de Anâlise. BALMA-1015/12 

Avaliaçao da Ativrdade micobactencrda de dcsrnfetantes pelo 
método confirmatório 

Dados da amostra: 

Substância teste: OXIVIR FIVE 16 CONCENTRA TE 
Lote; 12229VX02 
Data de Fabncaçllo: 08/2012 Data de Validade 08/2015 
Compostção declarada (patrocrnador) (cópia dtgttalizada do documento onglnal enviado pelo cliente): 

Código Btoagri. SAN-02682/12 Proposta: 071328 Data do recebtmonto. 21/11/2012 
Data do tnlc1o do teste: 12/1212012 
Data do término do teste 13/03/2013 
Conclusão do Boletim 18/03/2013 
Metodologia utJitzada Com base INCQS W 65.3210.004, revisao 08. 

1. DEFINIÇÕES 

• 100~ 

Subcultura: culltvo realiZZJdo após o contato do mtcrorgantsmo teste com a amostra da substância teste para verlftcaçao de mtcrorgan1smos 
sobreviventes 

Substância teste: é qualquer espécie qulmlca, biológica ou blolecnológlca, formulação ou metabólito, que está sob investigação em um 
estudo. ~ 

Atividade mlcobacterlclda: açao letal sobre micobaténas do gênero Mycobscterium '"'fF/IJ 

2. OBJETIVO 

Este estudo teve por objetivo a avaliaçao confirmatória da atividade mrcobacteric:Jda da substância teste 

3. MATERIAL E M~TOOOS 

O estudo fo1 conduz1do pela norma JNCQS (lnst1tuto Nacional de Controle de Qualidade em Saude) N" 65.3210.004, revisao 08 (2009). 

3.1 Preparo dos cilindros e da suepensllo bactorlana 

Os cilindros de porcelana foram lavados com solução de Tnton X-100, enxaguados em água de torneira, mergulhados em solução de NaOH 
por uma norte e, em seguida, lavados em água de torneira e punficada até pH neutro. Um total de 35 cilindros foi esterilizado a 121"C por 20 
mrnutos. 
A partrr de uma cultura estoque de Mycobectenum bov1s (INCQS 00062), manhda em Mtddlebrook 7H9 agar tnclinado a 2-5°C, repicou se em 
tubos contendo caldo Proskauer-Becl< modificado e incubou-se os tubos inoculados por cerca de 21 a 25 dtas a 36:t1°C. No final desse 
perlodo, és culturas crescidas adicionou-se 1 mL de soluçao saltna fisiológica com O, 1% de polissorbato 80 e, em erlenmeyer contendo 
pérolas de VIdro, homogene1zou-se e ajustou-se a suspensão para aproxtmadamente, 20% de transmitAnc:Ja a 650nm. Essa suspensão 
bactenana foi empregada para contaminar os c1ltndros. 
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4. Procedimentos 

F.iBIOAG R I 
n M<lrleux NutriSclencos Com1>nny 

Boletim de Análise: BALMA-1015/12 

Avaliaçao da Atividade micobacterloida de desinfetantes pelo 
método confirmatório. 

Os tratamentos para a realização do estudo foram· 

1005 

A. Contato por 10 minutos, de 10 cilindros de porcelana contaminados com M. bovls (INCQS 00062) com a substância teste, na concentra~o 
de 1:16 (uma parte do produto por 16 partes de égua), seguido da transferência em soro de cavalo esténl; 

B. Após passagem pelo soro de cavalo, os cilindros foram transferidos para tubos com 20 ml de caldo Proskauer - Beck modificado; dos 
mesmos tubos contendo soro de cavalo, allquotas de 4 ml foram retiradas e colocadas cada 2 mL em dois meios de subcultura: melo 
Middlebrook 7H9 e me1o de Kirchners. 

C. Controles positivos: adição de um cilindro contaminado, do mesmo lote ulllizado no teste, nos caldos de subcultura especffico empregados 
no teste. 

O. Teste de esterilidade: Meios de subcultura: incubação de dois tubos de cada melo de subcultura empregado, sem tratamento, nas condiçOes 
do teste, Incluindo soro de cavalo; Água para dllulçào utilizada para diluir a substância leste (quando aplicável); lote de ponteiras utilizadas e 
dos cilindros de porcelana estéreis. 

E. Res1stência do microrganismo frente ao fenol: 1:75 e 1:50, a part1r de solução estoque de fenol a 5% (1 .20). 

Foram transferidos 35 cilindros de porcelana (10 empregados no teste, 5 para controle dos meios de subcultura e 20 para o controle de 
feno!), estéreis, para 35,0 mL da suspensão bacteriana. Após 15 minutos de contato, os cilindros foram colocados sobre um papel de filtro, em 
posição vertical, conUdo em uma placa de Pelri, em segu1da foram levados para incubação 36 t 1 °C por 30 minutos, para secagem. 

A substância teste foi testada conforme recomendação do fabncante (1tem 4.A). Adicionou-se, entao, um cilindro contaminado e seco, a 
intervalos de um minuto, a cada um dos 1 O lubos contendo a substância teste mantida em banho-marta a 20°C. Cuidados foram tomados para 
nao tocar as paredes dos tubos com os cilindros e ou gancho de transferência contaminados. Após 10 minutos de contato, os cilindros foram 
transferidos para tubos contendo 1 O ml de soro de cavalo estéril e. em seguida transferidos para caldo Proskauer-Beck modificado; dos tubos 
contendo soro de cavalo alfquotas de 4 ml foram retiradas e transferidas cada 2 mL para dois meios de suboultura: Mlddlebrook 7H9 e melo de 
Klrchners. Os tubos foram agitados e Incubados por 60 dias a 36 t 1° C. A leitura dos resultados foi realizada através da observação dos tubos, 
quanto à presença ou ausência de crescimento do microrganismo, comparados ao controle poS111vo. 
Nao havendo crescimento após esse perlodo de incubação os tubos sào reincubados por mais 30 dias, antes da le1tura final do ensaio. 

5.RESULTADOS E CONCLUSÃO 

O objetivo do presente estudo fo1 avaliar se a substância teste pode ser cons1derada satisfatória como desinfetante micobactericlda através 
da exposição ao microrganismo especifico, segundo o método de avaliação confirmatória. quando a substância teste deve elim1nar o 
microrganismo nos 10 cilindros carreadores utilizados e, nao deverá ocorrer crescimento nas atrquotas de 2 ml de soro de cavalo inoculadas 
nos dois meios de cultura extras. 

O estudo foi considerado vâlído, pois os controles realizados (Itens 4.0 e E), conduzidos junto ao teste, corresponderam aos resultados esperados. 

O• '"'"l~do• obtido• "tão «P'"'"" oo Tob~• 1. p-- j 
Tabela 1. Avaliação da presenca /ausência de crescimento após 90 dias de mcubaçào. 

Microrganismo testado - Ausência de crescimento ' Presença de crescimento 
,.~":"I 

(Referência) ·· ..:··;;,; ;\ ,:· y p M K T ~-· p M K 
Mycobacterium bovis 

10 10 10 o o o BCG Moreau INCQS 00062 

Legenda. P= me1o Proskauer Beck modificado (cilindros de porcelana); K = Klrchners (atlquota com soro de cavalo), M - Mlddlebrook (allquota com soro 
de cavalo). 

De acordo com a metodologia empregada e pelos resultados obtidos, a substância teste OXIVIR FIVE 16 CONCENTRATE fot considerada 
satisfatório quanto a sua atividade micobactericida frente ao microrganismo testado 

Página 4 de 4 - BALMA-1015112 
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liBlOAGRI 
a Mórlcux NutriScicnces Company 

Boletim de Análise. BALMA-1016/12 

Avaliação da Atividade micobactencida de desinfetantes - método 
presuntivo da substância teste frente ao microrganismo 

Mycobacterium smegmatis 

Empresa DIVERSEY BRASIL INDÚSTRIA QUIMICA L TOA 
Endereço Rua Nossa Senhora do Socorro -125- Sao Paulo/SP- CEP 04764-020. 

Dados da amostra: 

Substância teste· OXIVIR FIVE 16 CONCENTRA TE 
Aspecto Fis1co: Llqu1do Lote 12229VX02 
Data de Fabricaçao 08/2012 Data de Validade. 08/2015 
Composição declarada (patrocinador) (Cóp•a dJgttalizada do documento original env1ado pelo cliente) 

Código 8 1oagri · SAN-02682/12 Proposta: 071328 Data de recebimento: 2111112012 
Data do Infeto do teste: 03/1212012 
Data do termtno do teste: 15/1212012 
Ccnctusao do bolehm. 1511212012 
Metodolog1a de referência' INCQS N° 65 3210 003 Rev.07 

Condições do Ensaio 

Avaliação da at1v1dade m1cobacterícida presuntiva, na concentração de 1 16 (uma parte do produto em dezesseis partes de 
água), para o tempo de contato de 1 O minutos A substância teste para ser considerada satisfatóna deve eliminar o 
microrganismo em todos os cilindros utilizados Mas, um resultado satisfatório deve ser conftrmado pelo método 
micobacteric1da confirmatóno ~ 

Resultados 

--~~M~~-ro~r~g~a~n~~~m~o~t=eLs_~_d_o ____ ~ __ c_il_i n_d_ro_s_s_e_m_c_~_s_c_im_e_~_o __ ~---Cil~~oom0 _~K~~~ {Referência) 
Mycobacterium smegmatis 20 
IAL 1854; PRO n°01 

Conclusao 

De acordo com a metodologia empregada e pelos resultados obtidos, a substância teste fo1 cons1 ada satisfatória 

Notas : 
Este Relatóno refere-se somente á amostra analisada. nao sendo extens1vo a outros lotes e/ou produtos 
Este Relatório só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração 
Plano de amostragem nao realizada pela B1oagn 

Mérc1o Adria 
Diretor Técn1 

va. Msc. 
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ESsroAGRI 
11 Mtlrlnux NultiSctnncou Cornpuny 

Boletim de Análise: BALMA-0427/13 

Ensaio Quantitativo de Suspensão para avaliação da atividade bactericida de anti-sépticos e de desinfetantes 
qui micos utilizados em áreas agroalimentlcia, industriais, domésticas e Institucionais- método de ensaio e 

Presoriçao (Fase 2, etapa 1 ). 

Empresa. DIVERSEY BRASIL INDÚSTRIA QUIMICA LTDA 
Endereço; Rua Nossa Senhora do Socorro, 125 - Sêo Paulo/SP - CEP: 04764-020 

Dados da amostra: 

Substênc1a teste; OXIVIR FIVE 16 CONCENTRA TE 
Lote· 12229VX02 
Data de Fabricaçao: 08/2012 Data de Validade· 08/2015 
Compostçao declarada (patrocmador) (cóp•a digtlahzada do documento origtnal): 

Código Bioagri: SAN-02682/12 
Data do inicio do teste: 08/04/2013 
Data do término do teste: 10/04/2013 
Conclusao do boletim; 11/04/2013 
Metodologia utilizada: EN 1276 (2009). 

Proposta: 74257 Data de recebimento. 21/11/2012 

Procedimentos 

Uma amostra da substância teste, na diluição de uso recomendada, é adicionada de uma suspensão da bactéria em teste 
preparada em solução de substância Interferente (condição de sujeira ou limpeza) Nas condições obrigatórias, a mistura é 
mantida a 20°C ± 1° C por 5 mtnutos ± 10 segundos. Ao final do tempo de contato, uma allquota é rettrada: a atividade 
bactericida nesta porção é Imediatamente neutralizada por diluição-neutralização. A contagem das bactérias sobreviventes 
em cada amostra foi efetuada e a reduçêo do número de células viáveis foi calculada. Outras condições de tempo e 
temperatura podem ser empregadas considerando a lndicaçêo de uso. ~ 

Condições do ensaio 

Concentração da substância teste: Dilui da com água dura na concentração de 1 :64; 
Mrcrorganlsmo teste: Pseudomonas aeruginosa; 
Substância Interferente· 3,0 g 11 de albumina bovina (condição de sujeira); 
Tempo de contato 10 minutos, 
Temperatura durante o ensaio: 20°C. 

Critério de aceitação 

Para que a substância teste seja considerada satisfatória nas condições do ensaio validado, ela deve reduzir o número de 
células viáveis de 105 ou mais (~5 logs ou 299,999%), nas condições definidas para este ensaio (validadas). 
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~BIOAGRI 
n M6rloux NuiiiScluncun COIIlfiUilY 

Boletim de Análise: BALMA-0427/13 

Ensaio Quantitativo de Suspensao para avaliaçao da atividade bactericida de anti-séptrcos e de desinfetantes 
qulmicos utilizados em áreas agroalimentlcia, industriars, domésticas e Institucionais- método de ensaio e 

Prescrição (Fase 2, etapa 1) 

Resultados 

arltmica no número de células viáveis. 

Microrganismo teste (referência) 

Pseudomonas aerugínosa 
ATCC 15442 

Conclusão 

Redução log,o 

>5, 12 

Je acordo com os resultados obtidos e nas condições do ensaio, a substância teste for considerada satisfatória frente ao 
microrganismo testado. 

Notas : 
Este Relatório refere-se somente à amostra analisada, nêo sendo extens1vo a outros lotes e/ou produtos 
Este Relatório só pode ser reproduzido por Inteiro e sem nenhuma alleraçao. 
Plano de amostragem não realizada pela Bioagri 

Ivan Fernando Bortoll 
Revisor 
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fBBtOAGRI 
n Mórloux NulriScloncoG Compnny 

Boletim de Análise: BALMA-0443/13 

Ensaio Quantitativo de Suspensão para avaliação da atividade bactericida de 
anti- sépticos e de desinfetantes qui micos utilizados em âreas agroalimentlcia, 

Industriais, domésticas e instiluc1onais - método de ensaio e Prescrição 
(Fase 2, etapa 1). 

Empresa· DIVERSEY BRASIL INDÚSTRIA OU I MICA L TOA 
Endereço: Rua Nossa Senhora do Socorro, 125- SAo Paulo/SP- CEP· 04764-020 

Dados da amostra: 

Substâneta teste: OXIVIR FIVE 16 CONCENTRA TE 
Lote (nota de rótulo): 12229VX02 
Data de Fabncaç!o: 08/2012 Data de Validade: 08/2015 
Compos1ç!o declarada (patrocinador): 

C6d1go Bioagri: SAN-02682/12 
Data do iniciO do teste: 25/04/2013 
Data do término do teste: 30/04/2013 
Conclusao do relat6no; 03/05/2013 
Metodologia utilizada EN 1276 (2009) 

Proposta: 074947 

Procedimentos 

Data de recebimento: 21/11/2012 

10tJ9 

Uma amostra da substância, teste na dilUição de uso recomendada. é adicionada a uma suspensão da bactéria em teste preparada numa 
solução de substância Interferente (condição de suje1ra ou limpeza). Nas condições obrigatórias. a mistura é mantida a 20°C ± 1• C por 1 
minuto ± 1 O segundos. Ao final do tempo de contato, uma allquota é retirada; a atividade bactericida nesta porção é Imediatamente 
neutralizada por diluiçao-neutralizaçao. A contagem das bactérias sobreviventes em cada amostra foi efetuada e a reduçao do número de 
:élulas VIáveis foi calculada Outras condições de tempo e temperatura podem ser empregadas considerando a Indicação de uso. 

Condições do ensaio 

Concentração da substância teste: d1lulda com égua dura na concentraçao de 1 :64 
Microrganismos teste Salmonella cho/eraesuis 
Substêncla interferente: 3,0 g 11 de albumina bovina (condiçao de sujeira) 
Tempo de contato: 10 m1n. 
Temperatura durante o ensaio: 20 °C 

Critério de aceitação 

~ 

Para ~ue a substância teste seja considerada satisfatória nas condições do ensaio validado, ela deve reduzir o número de células viáveis 
de 10 ou mais (<::5 logs ou <::99,999%). nas condições definidas para este ensaio (validadas). 

Página 1 dn2- BALMA-0~43/13 

Executado por BIOAGRI Ensaios a Testes da Saneantes e Cosmdlicos Ltda. 

V.a V1cento Verdl, n• 835 -Côd1go CHO <64 coma Rodovia SP 308 - Bela V1sta- Distrito lndustnaiii/Charqueada /SP- CEP 13515·000 



, -
. .~ - ,.li 

~BIOAGR I 
n Môrloux NutriSclonce~ Cornpony 

Boletim de Análise: BALMA-0443/13 

Ensaio Quantitativo de Suspensão para avaliaçêo da atividade bactericida de 
anti- sépticos e de desinfetantes químicos utilizados em ãreas agroalimentlcla, 

Industriais, domésticas e Institucionais - método de ensaio e Prescrição 
(Fase 2, etapa 1). 

Resultados 

arltm•ca no número de células viáveis no tem o de contato avaliado. 

Microrganismo teste (referência) Redução IOQto 

Salmonella choleraesuis 
ATCC 10708 

> 5,30 

Conclusão 

1010 

a acordo com os resultados obtidos e nas condlçOes do ensaio, a substância teste foi considerada satisfatória frente ao microrganismo 
avaliado 

Notas: 
Este Relatório refere-se somPntP. A Amo!ltri'IRnAiisada. nêo sendo extensivo a outros lotes e/ou produtos. 
Este Relatório só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteraçao 
Plano de amostragem nao realizada pela Bloagrl 

Responsével Técnica 
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EaBJOAGRI 
n Mórloux NulriSçlonce~ Corntlnny 

Boletim de Análise: BALMA-0426/13 

Ensaio Quantitativo de Suspensão para avaliação da atividade bactericida de 
anti-sépticos e de desinfetantes qulmicos utilizados em áreas agroallmentlcla, 

industriais. domésticas e lnstilucionais- método de ensaio e Prescrição 
(Fase 2, etapa 1) 

Empresa DIVERSEY BRASIL INDÚSTRIA QU[MICA L TOA. 
Endereço: Rua Nossa Senhora do Socorro- 125- Sao Paulo/SP- CEP· 04764-020. 

Dados da amostra: 

Substância teste OXIVIR FIVE 16 CONCENTRA TE 
Lote: 12229VX02 
Data de Fabncação: 08/2012 Data de Validade. 08/2015 
ComposrçAo declarada (patrocinador) (C6pra digitalizada do documento original envrado pelo cliente) 

Código B1oagri; SAN-02682/12 
Data do IniCio do teste: 08/0412013 
Data do término do teste: 11104/2013 
Conclusao do boletim: 11/04/2013 
Metodologia ut1hzada: EN 1276 (2009) 

Proposta: 074257 Data de recebrmento: 21/11/2012 

Procedimentos 

1011 

Uma amostra da substância teste, na diluiçao de uso recomendada, é adicionada de uma suspensao da bactéria em teste preparada em 
solução de substância interferente (condição de sujeira). Nas condições obrigatórias, a mistura é mantida a 20°C ± 1° C por 5 minutos± 
10 segundos. Ao final do tempo de contato, uma aliquota é retirada; a atividade bactericida nesta porção é imediatamente neutralizada 
'>or díluiçêo-neutrahzação. A contagem das bacténas sobreviventes em cada amostra foi efetuada e a reduçao do numero de células 
viéveis foi calculada. Outras condições de tempo e temperatura podem ser empregadas considerando a Indica~ 

Condições do ensaio ~v 

Concentração da substância teste: dilui da com âgua dura na concentração de 1:64 
Microrganismo teste: Staphylococcus aureus 
Substância Interferente: 3,0 g 11 de albumina bovina (condição de sujeira) 
Tempo de contato: 10 min. 
Temperatura durante o ensaio· 20 °C 

Critério de aceitação 

Para ~ue a substância teste seJa considerada satisfatórta nas condições do ensaio validado, ela deve reduzir o numero de células viáveis 
de 10 ou mars (i!:S logs ou i!:99,999%), nas condições defimdas para este ensa10 (validadas). 

PAgina 1 de 2-BALMA-042et13 
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~BIOAGRI 
n Mórlnu~ NutriScloncos Compnny 

Boletim de Anâlise: BALMA-0426/13 

Ensaio Quantitativo de Suspensão para avallaçao da atividade bactericida de 
anti-sépticos e de desinfetantes quimlcos utilizados em âreas agroallmentlcia, 

industriais, domésticas e institucionais - método de ensaio e Prescrição 
(Fase 2, etapa 1) 

Resultados 

Microrganismo teste (referência) Redução logw 

S/aphy/ococcus aureus 
ATCC 6538 

Conc lusão 

>5,16 

1012 

De acordo com os resultados obtidos e nas condições do ensaio, a substância teste foi considerada satisfatória frente ao microrgantsmo 
testac.lo. 

Notas: 
Este Relatório refere-se somente â amostra analtsada, nêo sendo extensivo a outros lotes e/ou produtos. 
Este Relatório só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 
Plano de amostragem não realizada pela Bloagrl. 

Ív-M F· ·~,il 
Ivan Fernando Bortoli 
Revisor 
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Relatório de Ensaio: RE0157.0185.14 

1013 

Ensaio Quantitativo de Suspensão para avaliação da atividade bactericida de ~ B ( Q A G R I 
anti-sépticos e de desinfetantes químicos utilizados em éreas agroallmentícia, a Mérleux NutriSC18nces Company 

industriais, domésticas e institucionais - método de ensaio e Prescrição 
(Fase 2, etapa 1) 

CRL 0388 

Empresa: DIVERSEY BRASIL INDÚSTRIA QUI MICA L TDA. 
Endereço; Rua Nossa Senhora do Socorro- 125- São Paulo/SP- CEP. 04764-020 

Dados da amostra: 

Substânc1a teste: OXIVIR FIVE 16 CONCENTRA TE 
Lote 12229VX02 
Data de Fabncação. 08/2012 
Comoosicão declarada (patrocinador): 

Quantidade recebida da amostra. 588g 
Data de Validade· 08/2015 

Informação Confidencial 

Código B1oagn SAN-0226{14 
Data do inicio do teste: 03/09/2014 
Data do término do teste: 11/09/2014 
Conclusão do relatóno: 19/09/2014 
Metodologia utihzada EN 1276 (2009) 

Proposta: 11039/1 4 Data de recebimento: 29/01/2014 

Procedimentos 

Uma amostra da substância teste. na diluiçao de uso recomendada, é adicionada de uma suspensão da bactéria em teste preparada em 
solução de substância interferente (condição de sujeira ou limpeza). Nas condições obrigatórias, a m1stura é mantida a 20°C ± 1 o C por 5 
minutos ± 10 segundos Ao final do tempo de contato, uma alíquota é retirada, a atividade bactericida nesta porção é imediatamente 

... utralizada por diluição-neutralização. A contagem das bactérias sobreviventes em cada amostra foi efetuada e a redução do número de 
.lulas viáveis foi calculada. Outras condições de tempo e temperatura podem ser empregadas consid~cação de uso. 

Condições do ensaio 

Concentração da substância teste: dilulda com água dura na concentração de 1 :64 
Microrgan1smo teste: Staphylococcus MRSA 
Substância interferente: 3,0 g 11 de albumina bovina (condição de sujeira) 
Tempo de contato. 10 min. 
Temperatura durante o ensaio: 20 °C 

Critério de aceitação 

Para ~ue a substância teste seja considerada satísfatória nas condiçOes do ensaio validado, ela deve reduzir o número de células viáveis 
de 10 ou mais (~51ogs ou ~99,999%), nas condições defimdas para este ensaio (validadas). 

Péglna 1 do 2- REO.I57 0165 14 
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Ennlos 
NBR ISOJIEC 

17026 

CRL 0388 

101 4 
Relatório de Ensaio: RE0157 0185.14 

Ensaio Quantitativo de Suspensão para avallaçao da atividade bactericida de pj 8 I O A G R I 
anti-sépticos e de destnfetantes químicos utilizados em áreas agroalimentrcla, n M6rlcu~ NutriSclences Compo11y 

tndustrlals, doméslícas e Institucionais- método de ensaio e Prescrtçao 
(Fase 2. etapa 1) 

Resultados 

Microrganismo teste (referência) Redução tog1o 

Stephylococcus MRSA 
ATCC 33591 

Conclus:lo 

>5,04 

;e acordo com os resultados obtidos e nas condições do ensaio. a substância leste foi considerada satisfatória frente ao microrganismo 
testado. 

Notas: 
Este Relatório refere-se somente a amostra analisada, não sendo extensivo a outros lotes e/ou produtos. 
Este Relatório só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 
Plano de amostragem não realizada pela Bloagri 
Os documentos e registros gerados neste ensaio serão mantidos no(s) arquivo(s) da Bloagrl Laborat6nos Lida por um perfodo de seis (6) anos 

Pâolno 2 do 2- RE0157.016514 

Executado por Bioagti Laboratórios Lida. 

Mãíõã Gumiere Alves. Ora. 
Responsável Técnica 
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