
 

 

 

Foam 30 
 
 
 

 

TIPO DE PRODUTO  

 

 

APLICAÇÃO 

 
 
 

 

PROPRIEDADES 

 

Produto de limpeza alcalino com formação de espuma 

 

 

Foam 30 é um detergente alcalino utilizado na 
pecuária, industria alimentar, farmacêutica e em 
transportes. Foam 30 pode ser utilizado em superficies 
sensiveis aos alcalinos como o aluminio. 

 

Foam 30 cria uma espuma forte e estável em qualquer 
superficie, dissolvendo eficazmente gorduras, açurares 
e proteinas. Especialmente indicado para a limpeza de 
equipamentos sensiveis a alcalinos. Foam 30 é 

 

INSTRUÇÕES PARA UTILIZAÇÃO E 
DOSEAMENTO 

Dosagem: 1-5%  Temperatura: 0- 40 ºC Tempo 
de contaco: 5-30 minutos. Não deixar secar a 

espuma. 
 

 

DADOS SOBRE O PRODUTO 
Cor Amarronzado 

recomendado para a limpeza de veiculos de transporte 
de animais (1 a 5%). Deve ser utilizado com cuidado 
nas superficies pintadas (como a cabine do camião) e 

Estado físico 
Odor 

Fluido 

Sem odor 
característico. 

 

 
 
ARMAZENAMENTO 

não deve ser utilizado em superficies pintadas quentes 
(> +25°C) 

 
Conservar na embalagem original bem fechada. 
Manter afastado de alimentos e bebidas incluindo os 
dos animais. Armazenagem de materiais que reagem 
com ácidos. 

Densidade 

pH (concentrada) 

pH (solução) 

 
 

 
TITULAÇÃO 

~ 1,10 

> 13,0 

2,5% ~ 11,5 

kg/l 

Armazenamento: 

Durabilidade: 36 meses. 

-5 0C  30 0C 
Retire 10 ml da solução para utilização. 

Adicionar 3-4 gotas de fenolftaleína. 

 
APROVAÇÃO 

 
Este produto está de acordo com a regulamentação 
para os detergentes utilizados no contexto de 

Titular com 0,1N HCl até ficar incolor. 

Concentração = ml HCl x factor 

produção de alimentos. Isto significa que este produto, Factor (m/m %) 1,11 

em condições normais de utilização e dosagem ou em 
condições previstas de acontecer não transfere 
nenhum dos seus componentes para os alimentos, 
num grau que pode por em causa a saúde humana. 

(v/v %) 1,02 

 

SEGURANÇA 

 

Consultar na Ficha de Segurança as informações sobre 
a utilização, manuseamento e transporte to produto 
em segurança. 
Exclusivamente para utilização por profissionais. 
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