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Imagens meramente ilustrativas

PRODUTOR DE LEITE

Linha de produtos desenvolvidos para uma rápida remoção de sujidades e outras contaminações
em ordenhadeiras mecânicas para sistemas fechados (CIP) e limpeza manual.

Produtos
ALCALI-OR ABC

Desincrustante alcalino para ordenhadeiras mecânicas.
Desincrustante alcalino líquido desenvolvido para uma rápida remoção
de sujidades orgânicas (gorduras) pelo sistema CIP em ordenhadeiras
mecânicas e na limpeza e desincrustação por imersão de utensílios e
peças desmontáveis.
Pode ser diluído tanto em água fria quanto em água quente, sendo
que em água quente tem sua melhor eficácia. Quando utilizar água
quente não deixe que a solução passe dos 70ºC na circulação.
O ALCALI-OR ABC deve ser utilizado na concentração de 0,5 a 1,5% (v/v),
conforme informado na tabela abaixo.

Imagens meramente ilustrativas

Volume de circulação (L)

Registro ANVISA / MS: 3.4810.0021.001-1
Bombonas de 5 L em caixa de papelão com 4 unidades.
Validade de 12 meses.
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Quantidade de ALCALI-OR ABC (mL)

50 a 150
100 a 300
150 a 450
200 a 600
250 a 750

Produtos

ACID-OR ABC

Desincrustante ácido para ordenhadeiras mecânicas.
Desincrustante ácido líquido sem espuma, desenvolvido para uma rápida remoção de
sujidades calcárias e outras contaminações inorgânicas em ordenhadeiras mecânicas,
ideal para sistemas fechados (CIP). Utilizado na limpeza CIP de tubulações e
equipamentos, tanques de expansão e nas ordenhadeiras mecânicas para a retirada
de sujidades inorgânicas como a pedra de leite que é o principal facilitador da
contaminação microbiana do leite ordenhado.
Pode ser diluído tanto em água fria quanto em água quente, sendo sua melhor
eficácia de limpeza em água quente, não deixe que a solução passe dos 70ºC.
O ACID-OR ABC deve ser utilizado na concentração de 0,5 a 1,5% (v/v),
conforme informado na tabela abaixo.

Imagens meramente ilustrativas

Volume de circulação (L)

Registro ANVISA / MS: 3.4810.0020.001-6
Bombonas de 5 L em caixa de papelão com 4 unidades.
Validade de 12 meses.
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Quantidade de ACID-OR ABC (mL)

50 a 150
100 a 300
150 a 450
200 a 600
250 a 750

Produtos
F-5 ABC DETERGENTE

Detergente líquido, de pH levemente alcalino, viscoso desenvolvido
com tensoativo biodegradável. Indicado para limpeza manual em
Ordenhadeiras mecânicas e Tanques de expansão.
Iindicado para a limpeza de equipamentos, como Ordenhadeiras mecânicas,
tanques de expansão, utensílios, pisos, paredes e por ser um produto de pH
levemente alcalino não é agressivo a borrachas e a maiorias das ligas metálicas.
Por ser desenvolvido a partir de matérias primas biodegradáveis proporciona

Imagens meramente ilustrativas

maior segurança em sua utilização.
Utilizado na limpeza manual de ordenhadeira e tanque de expansão na
concentração de 5% = 500ml para 10 litros de água
Registro ANVISA / MS: 253515675532019-15
Bombonas de 5 L em caixa de papelão com 4 unidades.
Validade de 12 meses.
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