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Desinfectante anfótero neutro, de espuma 
activa, para ambientes alimentares 

AL 90 SANI
Generalidades

O AL90 SANI pode ser utilizado em todas as
superfícies e materiais utilizados nos ambientes
alimentares, incluindo o alumínio, as ligas
leves, as superfícies envernizadas, esmaltadas
e zincadas.
O AL90 SANI destina-se especificamente a ser
utilizado no âmbito dos programas de limpeza e
de higienização de acordo com o SISTEMA
HACCP para OPERAÇÕES QUOTIDIANAS,
NO FIM DOS CICLOS DE PRODUÇÃO, em:
Indústrias alimentares: lacticínios, bebidas,
conservas, de produção de óleos, pastelarias,
matadouros

Campos de aplicação

Modo de utilização

O AL90 SANI é um detergente higienizante
espumífero, incolor e inodoro, indicado para
operações de manutenção quotidiana de
superfícies, instalações e apetrechos na
indústria alimentar, em instalações de
produção zootécnica e na indústria da
restauração. O AL90 SANI tem por base
princípios activos anfóteros com um largo
espectro de acção, que garantem uma
higienização segura, inclusive em presença
de resíduos de gordura e de proteínas, bem
como uma óptima acção desengordurante e
desodorizante.
O AL90 SANI pode ser utilizado, com toda a
segurança, em qualquer superfície, inclusive
nas mais delicadas. A sua espumosidade
elevada assegura a sua permanência,
inclusive nas superfícies verticais,
prolongando o tempo de contacto e
aumentando a sua eficácia de lavagem e de
higienização. O AL90 SANI não ataca nem
manchas as superfícies, é estável em
ambientes tanto ácidos, como alcalinos, e,
nas diluições de utilização, é totalmente não
tóxico e não irritante. As soluções de
utilização não alteram os processos
biológicos das instalações de depuração.

O AL90 SANI pode ser aplicado manualmente,
por imersão, ou com máquina lavadora de alta
pressão e bocal espumífero.

DOSAGEM
Como higienizante de superfícies previamente
lavadas: 1%
Como produto único de lavagem e de
higienização de superfícies não lavadas: 3%
Uma concentração de utilização de 5%, aliada a
tempos de contacto prolongados de 10 – 20
minutos, assegura uma eficácia higienizante total.
Enxaguar muito bem.
O AL90 SANI pode ser utilizado em ciclos de
higienização cruzada, em combinação alternada
com produtos à base de princípios activos
diferentes:
EUSAN INODORE e SANIQUAT 66 (sais
quaternários de amónio)
AL106 CHLOR, CROSAN, SUPERFOAM (cloro)

Instalações de produção animal e agrícolas
restauração colectiva: restaurantes, hotéis,
cantinas para a limpeza e a higienização de
instalações, reservatórios de armazenamento e
de transporte, tubagens, apetrechos e
instrumentos de trabalho, tapetes
transportadores, câmaras frigoríficas,
pavimentos e paredes.
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AL 90 SANI

Características técnicas

COMPOSIÇÃO agentes tensioactivos não iónicos, princípios activos anfóteros, 
sequestrantes, anticorrosivos

ASPECTO FÍSICO líquido transparente incolor

PERFUME Inodoro

PESO ESPECÍFICO: 1,01 

TEOR DE ATIVOS 11 %

pH tal qual 10 ± 0,5

pH em solução 9 ± 0,5

SOLUBILIDADE NA 
ÁGUA

Completa

BIODEGRADABILIDADE Os tensioactivos contidos nesta preparação cumprem com os 
critérios de biodegradabilidade segundo o Regulamento (EC) nº 
648/2004 relativo aos detergentes.

Natureza do perigo e conselhos de
prudência
O produto não é considerado perigoso.

Informações adicionais
EXCLUSIVAMENTE PARA USO PROFISSIONAL 20 lt.
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