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ELIMINAÇÃO DE BIOFILMES: TRATAMENTO ENZIMÁTICO DE CHOQUE OU PREVENTIVO PARA 
SISTEMAS CIP 

 
DESCRIÇÃO 
ENZYCIP é um tratamento enzimático não espumante, especialmente desenvolvido para o control e 
eliminação de biofilmes em instalações da indústria alimentar, farmacêutica, química, hospitalar e 
coletividades. 
O tratamento anti biofilme pode ser aplicado em circuitos fechados como sistemas “CIP” (tubos, tanques, 
circuitos, filtros) ou por imersão.  
 
CARACTERÍSTICAS 
O nosso tratamento enzimático oferece vantagens competitivas quando comparado com os agentes de 
limpeza químicos convencionais: 
o Atua a pH neutro 
o Melhora a eficácia da limpeza 
o Não é corrosivo para o material das superfícies 
o Apresenta baixo risco de exposição para o operador 
o A sua composição é facilmente biodegradável 
o Contribui para um impacto ambiental positivo 
o Elimina eficazmente os biofilmes 
o Uma vez eliminados os biofilmes, estes tratamentos evitam o seu reaparecimento e dispersão. 
o Evita problemas indesejáveis e onerosos, tanto de saúde como tecnológicos. 
o Não é considerado um produto perigoso para o meio ambiente, de acordo com a legislação em vigor. 
o Ativa os processos de depuração das águas, graças à sua ação contínua em fase posterior. 

 
PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 
 

PRODUCTO ASPECTO Y COLOR pH COMPOSICIÓN 

Líquido amarelado 
transparente 

8.2 ± 0.2 1.065 ± 0.015 g/cm3 Contém tensioativos aniónicos 5-15 %, 
tensioativos não iónicos 5-15 % e 
enzimas <5%, fenoxietanol. 

 
MODO DE EMPREGO 
Pode ser aplicado tanto mediante circulação (CIP) como por imersão. 

Por imersão: 
o Preparar uma solução de ENZYCIP a 1% para tratamentos preventivos ou de 2% para tratamentos 

de choque.  
o Utilizar água a uma temperatura de 45 – 55 °C.   
o Imergir as peças e/ou acessórios a limpar com a solução preparada. Deixar atuar 15 – 30 minutos. 
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o Enxaguar com água abundante.  
o Continuar com uma etapa de desinfeção, de preferência com agentes oxidantes, como o nosso 

produto BACTITRAM OXY 5.  
o Finalmente, enxaguar com água abundante. 

 
Unidades CIP 

o Preparar uma solução de ENZYCIP a 1% para tratamentos preventivos ou de 2% para tratamentos 
de choque. 

o Utilizar água a uma temperatura de 45 – 55 °C. 
o Permitir que a solução circule pela unidad CIP entre 30 – 120 minutos.  
o Enxaguar com água. 
o Continuar com uma etapa de desinfeção, de preferencia com agentes oxidantes, como o nosso 

produto BACTITRAM OXY 5. 
o Finalmente, enxaguar com água abundante. 

 
Recomendações: 

• Para tratamentos preventivos: determinar a periodicidade segundo o tipo de indústria. Para 
tratamento de choque: Repetir o tratamento de 1 a 5 días consecutivos. 

• Antes do tratamento enzimático, se necessário, faça uma limpeza alcalina e, posteriormente, 
verifique se não há resíduos alcalinos antes do tratamento que possam inativar a função 
enzimática. 

• MUITO IMPORTANTE: Após o tratamento enzimático, continuar com uma etapa de desinfeção. 
• Temos à sua disposição os protocolos de aplicação em formato de tabela, para uma interpretação 

mais visual das instruções de uso. 
 

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. Se possível, evitar a 
incidência direta de radiação solar. Manter afastado de agentes oxidantes e ácidos. 
 
RECOMENDAÇÕES 
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. 
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APRESENTAÇÃO 
Garrafa de 24 kg 
Contentor de 1200kg 

Rev.: 5 
Data: Julho de 2021 

 

 
 
 


