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ALIGEN 
Desengordurante, higienizante universal alcoólico com 
auto secagem  

Generalidades 
ALIGEN é um produto universal neutro com forte ação 
desengordurante e higienizante  e serve para a limpeza e 
higienização rápida e todas as superfícies, equipamentos e 
pavimentos. ALIGEN é um produto composto à base de álcoois e 
princípio ativo fenólicos,  que seca rapidamente, não deixa 
resíduos e pode ser usado em indústrias  alimentares e ambientes 
HACCP  para a limpeza durante a produção, sem  interrupção 
dos ciclos de trabalho. ALIGEN não tem perfumes, nem corantes.  
ALIGEN tem um baixo ponto de congelação e pode ser usado 
com  temperaturas de -15°C, em limpeza de congeladores e 
câmaras frigoríficas durante o seu funcionamento, isto é, sem 
descongelar ou interromper  a cadeia de frio.  
ALIGEN pode ser usado em ciclos de higienização cruzada, 
alternando com KOS, FAST IGIENIC, CROSAN, KITERSAN, 
AL106 CHLOR. 

Campos de aplicação 

Limpeza diária com pulverização das superfícies : pulverizar 
diretamente sobre a superfície e limpar com pano seco ou papel, 
até à completa remoção da sujidade e até  secar. Para reduzir o 
tempo de trabalho ou para utilizar em superfícies sensíveis à água, 
deve pulverizar sobre o pano ou papel e esfregar sobre a superfície 
a limpar. 

  
Este produto está em conformidade com a norma francesa de 
produtos de limpeza para materiais em contacto com os alimentos 
(Arrêté du 8 septembre 1999). 
 
 

Manutenção diária de pavimentos: diluir 2-4%, dependendo do 
grau de sujidade e aplicar manualmente com mopa  ou com 
máquina lavadora aspiradora.   
Este produto não deverá ser usado em policarbonato transparente, 
plásticos sensíveis a solventes e superfícies pintadas. 
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ALIGEN é usado para a remoção rápida de resíduos de óleos, 
gorduras, tintas e higienização de mesas, bancadas de trabalho, 
pavimentos, frigoríficos, máquinas de corte, equipamentos, 
máquinas, utensílios, pedras de cozinhar, exaustores, pias, balanças, 
tapetes transportadores, engarrafamento, embalagens, caixas, 
carrinhos, armários, móveis, contentores de lixo da indústria 
alimentar, cozinhas, lacticínios, matadouros, peixarias, em 
ambientes de HACCP e supermercados. 

  
ALIGEN pode ser usado sobre plástico, aço, ferro, metais leves, 
alumínio, vidro, madeira, cartão e plástico resistente a solventes. 

Modo de utilização 
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ALIGEN 
              Características técnicas   

COMPOSIÇÃO álcoois, princípios fenólicos 
ASPETO FISICO liquido trasparente incolor 
PERFUME não perfumado 
PESO ESPECIFICO  0,95 
ATIVO 30 % 
pH tal quale  8 ± 0,5  
SOLUBILIDADE NA AGUA completa 

BIODEGRADABILIDADE todos os tensioativos incluídos nesta preparação cumprem com os critérios de biodegradabilidade 
aeróbica completa, segundo o III regulamento (CE) N. 648/2004 

Natureza do perigo e conselhos de prudência 

Informações adicionais 
EXCLUSIVAMENTE PARA USO PROFISSIONAL 
 

 

 

 
12 frascos de 750 ml, com 3 
pulverizadores 
 
4 embalagens de 5 lt. 

Este produto é inflamável e irritante para os olhos. 
A inalação de vapores pode causar sonolência e tonturas. Em caso de 
contacto com os olhos, deve lavar imediatamente e abundantemente com 
água e consultar o médico. 
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