
Deseja diminuir as etapas no processo de limpeza em circuitos fechados (CIP)?
Com o Ecoplus D é possível realizar a limpeza e desinfecção em uma única
fase, em baixas concentrações de uso e com um excelente resultado!

Promove a limpeza e desinfecção em uma única fase
Alta capacidade detergente e desengordurante
Eficaz até mesmo em zonas porosas e rugosas
Possui um elevado poder branqueador em superfícies plásticas
Pode ser utilizado em todos os tipos de água
Totalmente isento de espuma

Eco Plus D
Detegente-desinfetante alcalino clorado para limpeza e desinfecção
automática de tanques e túneis de lavagem na indústria alimentar.





Excelente propriedades detergentes e desincrustantes em uma única etapa.
Promove a remoção imediata de todas as incrustações, incluindo a pedra
de leite (oxalato de cálcio).
Eficaz até mesmo em zonas porosas e rugosas.
Possui espuma controlada, proporcionando fácil enxaguamento e sem
deixar resíduos.
Pode ser dosado de forma automática.

Desocal SC
Desincrustante ácido para sistemas automáticos de
limpeza da indústria alimentar

Discurso comercial:
Indústrias de leite geram muitas incrustações de difícil remoção, precisando
de uma limpeza ácida periódica em tanques e circuitos fechados (CIP). O
produto Desocal SC proporciona excelentes benefícios nesta limpeza,
desincrustando rapidamente até mesmo as áreas mais críticas.

Caixa 10L (2 bombonas de 5L)
Bombona de 20L
Bombona de 50L

Disponível nas variantes:



Totalmente miscível em soda cáustica 50%.
Estabiliza a dureza da água, diminuindo a formação de incrustações.
Facilmente enxaguável.
Eleva a rentabilidade das soluções de limpeza.
Permite e reutilização de soluções de limpeza.
Pode ser dosado de forma automática.

Adiliquid
Aditivo completo especialmente indicado para a lavagem automática de tanques
e circuitos na indústria alimentar

Para limpeza de circuitos fechados (CIP) e para lavagem de garrafas, é comum o
uso de soda cáustica. No entanto, este processo é pouco rentável, além de sofrer
interferências com incrustações. Com o Adiliquid, é possível aditivar as soluções
de limpeza, promovendo melhores benefícios ao cliente.

Discurso comercial:

Bombona de 50L
Container de 1000L

Disponível nas variantes:
























