
Limpeza e  
desinfeção de  
circuitos CIP



C Ó D I G O  D E  C O R E S 
P I C T O G R A M A S  I N F O R M A T I V O S  
E M  T O D O S  O S  R Ó T U L O S  D E  P R O D U T O 

A Itram Higiene dispõe de uma extensa gama de especialidades 

químicas, detergentes e desinfetantes, sistemas de aplicação e 

doseamento. Também oferece serviços de assessoria técnica e 

consultoria especializados em higiene alimentar. 

Formamos uma equipa multidisciplinar que no seu conjunto 
proporciona uma base sólida com um alto nível de profissionalismo. 
A maior parte das pessoas e distribuidores que integram a 
ITRAM HIGIENE são profissionais que contam com experiência 
demonstrada e amplos conhecimentos no campo da higiene 
alimentar. 

C I R C U I T O S  C I P

A limpeza e desinfeção de circuitos é realizada 
mediante sistemas CIP (cleaning in place). A limpeza 
de circuitos CIP requer produtos especializados 
para a sua limpeza e desinfeção in loco, que possam 
circular com alta turbulência e sem formação 
de espuma, garantindo a correta eliminação de 
qualquer resto de sujidade e proporcionando a 
máxima limpeza e desinfeção.  

A gama CIRCUITOS CIP inclui produtos para a higiene 
de circuitos, depósitos, tanques, pasteurizadores 
e outros sistemas fechados. Conforme a sua 
utilização são classificados como FASE ALCALINA, 
FASE ÁCIDA, FASE DESINFETANTE, FASE ÚNICA e 
LIMPEZA ENZIMÁTICA. 

A Itram Higiene centra a 
sua atividade na higiene 
e na segurança para a 
indústria alimentar 

Sistema rápido, cómodo e seguro de 

identificação de produtos. 

Tipo de aplicaçãoTipo de produto

DETERGENTES PARA 
CIRCUITOS CIP

Desinfetantes

Espumantes

Enzimáticos

Modo de utilização 

Temperatura

Concentração

Criámos um código de cores nas embalagens e simbologia 

específica para evitar confusões e aumentar a segurança na 

manipulação dos químicos.

Desinfetantes

Ácidos

Alcalinos

Clorados

Específicos Detergentes 
para túneis de 
lavagem



Detergentes para 
Circuitos CIP

ACIMIX COMPLEX

Detergente ácido desincrustante à base de ácido metanossulfónico. 
25 kg

ACIMIX CIP

Detergente desincrustante fortemente ácido de espuma controlada. À base de ácido nítrico e tensioativos. 24 kg 1.250 kg

ACIMIX PLUS

Desincrustante não espumante à base de ácido fosfórico e tensioativos.
25 kg 1.200 kg

BRIO SPRAY

Detergente alcalino de espuma controlada. Baixo ponto de congelação. 24 kg 1.300 kg

BRIO ULTRA

Detergente alcalino para a limpeza de utensílios de alumínio e outros metais leves. 20 kg 1.100 kg

BRIO COMPLEX

Detergente alcalino altamente aditivado para limpezas de fase única para águas macias. 
25 kg 250 kg

BRIO BASIC

Detergente cáustico de espuma controlada. 
25 kg 1.400 kg

BRIO COMPLEX PLUS

Detergente alcalino altamente aditivado para limpezas de fase única. 
25 kg 1.200 kg

25 kg
ADITRAM

Aditivo para soda cáustica. 

BRIO CLOR

Detergente desinfetante alcalino clorado de espuma controlada. 230 kg 1.200 kg

1.000 kg

24 kg

ENZIMÁTICOS
Eliminação de Biofilmes 

TENSIO CIP

Detergente para misturar com BIOCIP para tratamentos na eliminação de biofilmes em circuitos CIP.
20 kg / 4x5 kg 

ENZCIP

Produto enzimático para eliminação de biofilmes em circuitos CIP. 
24 kg

ENZYBAC CIP

Detergente enzimático, higienizante, com extratos naturais para o controlo e eliminação de 
biofilmes em sistemas CIP. 

24 kg

BIOCIP

Concentrado enzimático para misturar com TENSIO CIP ou ENZYCIP para a eliminação de 
biofilmes em circuitos CIP.

4x1 L

Antiespumantes

ANTIFOAM SIL

Emulsão antiespumante à base de tensioativos e silicones. 25 kg

BROFIN

Aditivo antiespumante. 
25 kg

BACTITRAM OXY 5

Desinfetante à base de ácido peracético 5%. 200 kg 1.100 kg20 kg

BACTITRAM OXY 15

Desinfetante à base de ácido peracético 15%. 200 kg 1.100 kg20 kg

BACTOTRAM 500

Desinfetante à base de alquilaminas de espuma controlada. 200 kg 1.000 kg20 kg

HIPOCLORITO 15%

Desinfetante à base de hipoclorito 15%. 25 kg

AQUACLOR (HIPOCLORITO 5%)

Desinfetante para a desinfeção de fruta e verduras. 1.000 kg25 kg

OXYCIP

Desinfetante à base de ácido peracético controlável mediante condutividade. 1.130 kg

Desinfetantes 

250 kg

1.400 kg

25 kg
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