
Eliminação de Alérgenos



 "Os detergentes enzimáticos garantem maior segurança 
alimentar na eliminação de alérgenos em superfícies"

Atualmente um dos principais problemas das indústrias alimentares é conseguir a correta eliminação dos alérgenos presentes 
em superfícies de trabalho. No que se refere aos procedimentos de gestão de alérgenos, os protocolos de limpeza têm um peso 
importante, sendo considerado um pré-requisito do sistema de gestão da segurança alimentar. Mas há que ter em conta que 
as práticas utilizadas para a eliminação de microrganismos podem não ser eficazes para a eliminação de alérgenos. É por este 
motivo que o ALERZYME foi formulado e é específico para eliminar alérgenos na indústria alimentar.

Alerzyme, elimina os 6 principais alérgenos com eficácia comprovada

ALERZYME FOAM 

Detergente espumante 
formulado para a eliminação de 

alérgenos presentes em superfícies 
abertas da indústria alimentar 

ALERZYME CIP 

Detergente de espuma 
controlada para a limpeza 
de sistemas CIPs. Formulado para 
a eliminação de alérgenos em sistemas CIP 
da indústria alimentar. 

CIPFOAM

Os vestígios ou resíduos de alérgenos nos produtos 
alimentares condicionam negativamente a perceção 
de qualidade e segurança dos alimentos por parte do 
consumidor.

Neste sentido, a indústria alimentar depara-se com a 
necessidade de se desenvolverem processos capazes 
de eliminar efetivamente os alérgenos em superfícies 
de trabalho e minimizar o risco de contaminações 
indesejadas, durante o processo de elaboração e 
conservação dos alimentos.

O processo de remoção de alérgenos que é realizado 
atualmente, é baseado no uso de produtos químicos 
não específicos e não testados ou validados para a 
eliminação de alérgenos. Para evitar a contaminação por 
alérgenos em alimentos, é necessário que as indústrias 
disponham de produtos eficazes e que garantam a sua 
remoção das superfícies de trabalho. Por esta razão 
nasce o ALERZYME como resultado de um Projeto CDTI, 
realizado em colaboração com o IRTA – Institute of 
Agrifood Research and Technology.



Alerzyme, é um produto que resulta de um projecto CDTI entitulado 
“Desenvolvimento de um novo produto de base enzimática 

para a eliminação de alérgenos” entre o IRTA e a ITRAM. 

Eficácia 
comprovada em 6 

alérgenos

Livre de cloro, 
fosfatos e soda

Produto enzimático que ajuda a decomposição das proteínas responsáveis pelas princi-
pais alergias alimentares. 

Decomposição das proteínas
02

Os tensioativos que contém conferem grande capacidade de detergência para a eliminação de 
resíduos de gorduras e resíduos proteicos. 

Eliminação de resíduos de gorduras e proteicos 03

Atua a pH neutro. Não é corrosivo para os materiais.

pH neutro04

Apresenta baixo risco de exposição para o operário.

Baixo risco de exposição 05

A sua composição é facilmente biodegradável. 

Biodegradável
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Contribui para um impacto ambiental positivo. Produto livre de cloro e fosfatos. 

Impacto ambiental positivo 07

Melhor eficácia na eliminação dos alérgenos que com o uso de um detergente alcalino.

Melhor eficácia que um alcalino 
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Eficácia comprovada contra a eliminação de glúten, ovo, amendoim, marisco, 
proteínas do leite e soja pelo IRTA – Institute of Agrifood Research and Technology.

Eficácia contra os principais alérgenos 
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Respeitoso para 
com o meio 
ambiente 

CL



Produto que respeita o meio ambiente

Itram Higiene SL

C. Figueres, 16 - Pol. Ind. Sot dels Pradals
08500 Vic (BCN) - Spain
Tel. +34 93 886 97 33
info@itramhigiene.com
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Itram Higiene - Filial em portugal
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