
Innovators in Cleaning

Desinfecção efectiva
Largo espectro de acção

DES FOAM PAA
Desinfectante liquido, formador de espuma, para a desinfecção de superficies.

Agro-pecuária: Utilizar nos estábulos de aves, suinos, ruminantes, etc, as-
sim como para os transportes de animais, zonas de carga, etc. As superficies 
devem estar secas antes da entrada dos animais no espaço.

Industria agro-alimentar: Para ser utilizado em todas as superficies e em todo 
o tipo de industria agro-alimentar, assim como para ferramentas, caixas e 
acessorios. Todas as superficies que vão estar em contacto com alimentos 
devem ser enxaguadas com água potável.

VANTAGENS
• Des Foam PAA é um desinfectante de largo espectro, que mata bactérias, 

fungos, esporos e virus.  

• Eficaz mesmo a baixas temperaturas. 

• Para assegurar uma penetração optima em ranhuras e fissuras, Des Foam 
PAA contem surfactantes. 

• A  aplicação com equipamento adquado gera uma espuma ligeira que  
assegura uma melhores propriedades molhantes das superficies.  

• A espuma minimiza o odor desagradável caracteristico do  
ácido peracético. 

• Des Foam Paa contém ácido peracético e peróxido  
de hidrogénio. 

• Este produto não tem classificação relativamente  
a perigos ambientais. 
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DES FOAM PAA
DESINFECÇÃO 

Espuma desinfectante para superficies 

Utilize producto biocidas de forma segura.
Ler sempre o rotulo e a ficha técnica do produto antes de utilizar. 
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VANTAGENS

• Espuma de limpeza ligeiramente alcalina

• Forma espuma densa e duradoura

• Dissolve eficazmente gordura, açucares e proteinas

• Para utilização em estábulos, transportes, equipamentos e industria 
agro-alimentar

• Pode ser utilizada em superficies sensiveis a agentes alcalinos, como 
aluiminio

• Não é agressiva ou incomoda para o utilizador

• Não é toxica para utilizador ou animais

• Cumpre as normas mais exigentes

• Dose de 1 a 5%, dependendo do equipamento, dureza  
da água e tipo de sugidade. 
 

Adesão mesmo nas superficies  
mais dificeis
Forte na sugidade, suave nos  
equipamentos
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FOAM 30
ESPUMA DETERGENTE ALCALINA

Espuma estável


	Flyer -Des Foam PAA_PT_campifarma-1
	Flyer -Foam 30_PT_campifarma

