Divosan Divosept 350
Desinfetante para indústria alimentícia à base de biguanida
Finalidade de Uso
Divosan Divosept 350 é um desinfetante à base de polímeros de Biguanida, próprio
para aplicação em diferentes tipos de superfícies encontradas em Frigoríficos,
Abatedouros Avícolas, Laticínios, Indústrias de Pescados e Indústrias Alimentícias em
geral.
Características / Benefícios
• Polímeros de biguanida: ampla ação biocida contra bactérias gram positivas e
gram negativas, incluindo espécies de pseudomonas, leveduras;
• Solventes especiais: excelente penetração nas superfícies aumentando seu poder
desinfetante;
• Desodorizante: eliminação de odores do ar causados por microrganismos
proliferados e alimentos deteriorados;
• Versátil: desinfetante terminal de superfícies pelos métodos manual, imersão e
pulverização;
• Seguro: seguro para os funcionários e para qualquer superfície metálica, plástica e
demais revestimentos, sem risco de corrosão ou ressecamento, bem como danos à
saúde desde que obedecidas às recomendações de uso.
Considerações Técnicas
Divosan Divosept 350 é um poderoso desinfetante cuja ação biocida provém da
sinergia entre polímeros de biguanida e de solventes que aumentam o poder de
umectação e penetração em superfícies rugosas. Possui baixa toxicidade. Testes
de irritabilidade dérmica e ocular demonstraram que o produto é basicamente não
irritante nas concentrações recomendadas. Divosan Divosept 350 é indicado para a
desinfecção de equipamentos abertos e superfícies em geral.
Modo de Usar
Divosan Divosept 350 deve ser aplicado após o procedimento de limpeza, em
concentrações superiores a 1,0% p/v, à temperatura ambiente, permanecendo em
contato com a superfície pelo tempo mínimo de 10 minutos. Deve ser aplicado em
equipamentos e superfícies, peças e utensílios por pulverização ou imersão. Devese sempre realizar o enxágue final com água potável. A definição da concentração,
temperatura e tempo de contato ideais dependerão da aplicação. Consulte o
especialista Diversey.
Características Físico-Químicas
Aspecto

Líquido límpido

Cor

Incolor

pH (solução 1%) á 25°C

5,5

Teor de ativo

3,9%

Os valores apresentados acima são dados típicos de uma produção normal e não
devem ser considerados como especificação.

Divosan Divosept 350
Desinfetante para indústria alimentícia à base de biguanida
Metodologia de Análise
Não aplicável.
Composição
Polímeros de Biguanida e Água.
Princípio Ativo
Cloridrato de Poli (Hexametileno) Biguanida (3,9% p/v).
Precauções de Uso
Recomendações sobre manuseio, estocagem e descarte do produto são fornecidas separadamente na Ficha Individual de Segurança
de Produto (FISPQ).
Prazo de Validade
24 meses a partir da data de fabricação.
Registros Oficiais
Registro MS - 3.2661.0132
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