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DESINFETANTE DE BASE PERACÉTICO 15% PARA DESINFECÇÃO AÉREA E DE SUPERFÍCIES 
 
DESCRIÇÃO 
BACTITRAM OXY 15 é um desinfetante bactericida-fungicida de amplo espectro, autorizado para uso 
ambiental e na indústria alimentar. Possui uma grande atividade biocida contra bactérias, fungos e 
leveduras. É indicado para circuitos (CIP) e instalações da indústria alimentar em geral, bem como para 
assim como também pode usar-se como desinfetante de superfícies externas. 
 
CARACTERÍSTICAS 

o Não forma espuma, fácil de enxaguar, portanto muito eficaz numa ampla gama de aplicações na 
indústria alimentar: paredes, equipamentos, utensílios, etc. 

o Tem um grande efeito desodorizante nas superfícies tratadas. 
o Decompõe-se em água, oxigénio e ácido acético, que evaporam sem deixar resíduos. A 

decomposição, após a aplicação, dependerá da temperatura e / ou contaminação presente. 
 
PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 
 

ASPETO E COR pH (1%) DENSIDADE (20°C) COMPOSIÇÃO 

Líquido transparente 
Incolor 

3.0 ± 0.2 1.152 ± 0,02 g/cm3 Contém peróxido de hidrogénio 25% 
p/p, ácido acético, ácido peracético.  

 
MODO DE EMPREGO 
Desinfeção de superfícies: 
o Antes da sua aplicação, deverá realizar-se uma limpeza em profundidade. 
o BACTITRAM OXY 15 utiliza-se diluído em água a 0,25% para desinfeção preventiva e a 0,5 - 1% para 

riscos especiais e pode ser aplicado por pulverização, imersão ou circulação a uma temperatura entre 
20 - 50 ° C 

o Deixar atuar por um tempo mínimo de contato de 15 a 20 minutos. 
o Finalmente, enxaguar com bastante água potável as zonas tratadas antes da sua utilização. 

 
Desinfeção aérea: 
o Recomenda-se usar à concentração indicada nas instruções do nebulizador. 
o Aplicação mediante nebulizador NEBU E-20/3: este equipamento é recomendado para espaços com 

volume em torno de 1000m3. Recomenda-se usar a concentração de 0,25% durante 20 minutos; 
Serão utilizados 450cm3/min, correspondendo a um consumo de 9 - 10L de solução. Aplicar na 
ausência de pessoas ou alimentos. Respeitar o tempo de segurança de 12 horas após a aplicação, 
ventilando adequadamente o espaço antes de entrar. 
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ARMAZENAMENTO 
Armazenar entre 5 - 30 °C. Conservar em local fresco. O produto deve ser armazenado isolado de fontes de 
calor e elétricas. Não fumar na área de armazenamento. Evitar a incidência direta de radiação solar. Evitar 
o armazenamento em pavimentos de madeira. Para evitar derrames, as embalagens, uma vez abertas, 
devem ser fechadas cuidadosamente e colocadas em posição vertical. Manter afastado de agentes 
redutores, agentes oxidantes, ácidos, alcalinos, metais, compostos de metais pesados, peróxidos, 
substâncias orgânicas, materiais combustíveis. 

RECOMENDAÇÕES 
Usar antes da data de validade (1 ano a partir da data de produção). 
 
PRECAUÇÕES 
Consulte a ficha de dados de segurança para obter informações adicionais sobre este produto. 
 
MÉTODO DE AVALIAÇÃO 
Reagentes: 

- Permanganato de potássio 0,1 N 
- Ácido sulfúrico 10N 
- Iodeto de potássio 
- Tiossulfato de sódio 0,1 N 
- Amido 
 

Determinação: 
1. Preparar 100mL de solução na concentração desejada. 
2. Recolher uma amostra de 10 mL da solução e coloca-la num frasco erlenmeyer. Adicionar cerca de 

50mL de água desionizada. Adicionar 5mL de ácido sulfúrico 10N e agitar bem. Titular com 
permanganato de potássio 0,1 N até que apareça uma cor rosa pálido (A mL de permanganato de 
potássio 0,1 N). 

3. Adicionar aproximadamente 1 grama de iodeto de potássio. A solução ficará alaranjada. 
4. Adicionar aproximadamente 1mL de amido. A solução ficará azul escura, quase preta. Titular com 

tiossulfato de sódio 0,1 N até que a solução permaneça transparente (B mL de tiossulfato de sódio). 
 
Cálculos: 

- Sejam A os mililitros de permanganato de potássio consumidos: 
 A x 170 = ppm de água oxigenada (H2O2) 
 A x 680 = ppm de Bactitram Oxy 5 

- Sejam B os mililitros de tiossulfato de sódio consumidos: 
 B x 380 = ppm de ácido peracético 
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INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR 
N.º de Registo: 17-20/40-06221-HA. 
 
 De acordo com a norma UNE-EN 13697, BACTITRAM OXY 15 quando diluído a 0,1% em 
água dura, tem atividade bactericida em superfícies após 5 minutos a 20 ° C em 
condições limpas (com uma solução aquosa de albumina bovina 0, 3% g / l) para as 
estirpes de referência: Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae e 
Pseudomonas aeruginosa e a 0,5%, sob as mesmas condições, possui uma atividade 
fungicida após 15 minutos para Candida albicans e Aspergillus niger.  
 
Comercializado por: ROESP B-0318-S / Fabricado por: ROESB 0105A50-1 FB. 
 
APRESENTAÇÃO 
Jerricans de 20 kg 
Contentores de 1100 kg 
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