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DETERGENTE ENZIMÁTICO PARA ELIMINAÇÃO DE ALÉRGENOS 
 

DESCRIÇÃO 
ALERZYME FOAM é um detergente espumante formulado para eliminar alérgenos presentes em superfícies 
abertas na indústria alimentar. Pode ser aplicado em qualquer superficie. A sua natureza biodegradável 
torna-o muito respeituoso para com o meio ambiente. 
 
CARACTERÍSTICAS 
o Produto enzimático que ajuda a quebrar as proteínas que causam as principais alergias alimentares. 
o Os tensioativos que contém conferem-lhe uma elevada capacidade detergente, eliminando resíduos 

de gordura e proteicos. 
o Atua em pH neutro. Não é corrosivo para as superfícies. 
o Apresenta baixo risco de exposição para o operador. 
o A sua composição é facilmente biodegradável. 
o Contribui para um impacto ambiental positivo. É um produto livre de cloro e fosfatos. 
o Eficácia comprovada contra a eliminação de glúten, ovo, frutos secos, marisco, proteínas do leite e 

soja pelo IRTA – Institute of Agrifood Research and Technology. 
o Melhor eficácia na eliminação de alérgenos do que com o uso de um detergente alcalino. 
o Não é considerado um tratamento perigoso para o meio ambiente, de acordo com a legislação em 

vigor. 
 

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 
 

ASPETO E COR  pH DENSIDADE (20°C) COMPOSIÇÃO 

Líquido transparente 
ambar claro 

8.0 ± 0.2 1.06 ± 0.06 g/cm3 Contém tensioativos aniónicos < 5 %, 
tensioativos não iónicos < 5 %, enzimas < 5 %. 

 
MODO DE EMPREGO 
o Aplicar ALERZYME FOAM a uma concentração de 3% em água. 
o Aplicar por projeção de espuma utilizando água a 45 - 55 ° C. 
o Permitir que a solução entre em contato com as superfícies durante 15 - 30 minutos. 
o Enxaguar abundantemente com água. 
o Continuar com uma etapa de desinfeção, de preferência com agentes oxidantes, como os nossos 

produtos BACTITRAM OXY 5 ou OXYJET. 
o Por fim, enxaguar com água abundante. 

 
Recomendações: 

• Validar a eliminação de alérgenos com o uso de kits comerciais de forma periódica. 
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ARMAZENAMENTO 
Armazenar entre 5 - 25 ° C. O armazenamento deve ser feito no recipiente original, intacto, seco e bem 
fechado. O produto deve ser armazenado isolado de fontes de calor e elétricas. Não fumar na área de 
armazenamento. Se possível, evitar a incidencia direta de radiação solar. Manter afastado de agentes 
redutores, agentes oxidantes, ácidos, álcalinos, metais. 
 
RECOMENDACÕES 
Usar antes do termino da data de validade indicada na embalagem (18 meses a partir da data de produção) 
e consumir até seis meses depois da sua abertura. 
 
PRECAUÇÕES  
Consultar a ficha de segurança para informação adicional sobre o nosso produto. 
 
INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR 
Este produto resulta de um projeto CDTI entitulado “Desenvolvimento de um novo produto de base 
enzimática para a eliminação de alérgenos” entre o IRTA e a ITRAM. 
 

 
 
APRESENTAÇÃO 
Garrafa de 24 kg 
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