ULTRADIFUSÃO
ULTRAD HA
ULTRADIFUSÃO é a tecnologia exclusiva Kersia mais
poderosa e segura do mundo para a difusão de
substâncias ativas no ambiente. Trata-se de uma
combustão lenta, não pirotécnica, usada para difusão
de um princípio ativo no ambiente, por reação
termocinética.

AGITAR A LATA
VÁRIAS VEZES PARA
DESCOMPACTAR O PÓ

ABRIR A LATA E
COLOCAR SOBRE UM
SUPORTE RESISTENTE
AO CALOR

ACENDER A
MECHA

A COMBUSTÃO LENTA COMEÇA
A DIFUNDIR O PRINCÍPIO ATIVO.
O OPERADOR PODE DEIXAR
O AMBIENTE
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CLEANTEST
Produto específico para a detecção das contaminações
microbiológicas de superfícies em indústrias alimentícias.
CleanTest permite evidenciar a presença das
contaminações microbiológicas de superfície.
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ULTRADIFUSÃO permite gerar uma fumaça seca de
difusão uniforme e altíssima densidade que ocupa
todo o volume a ser tratado, incluindo zonas de difícil
acesso, com dosagem precisa e especificada
conforme o tratamento.

LIMPEZA DE CIRCUITOS

LIMPEZA DE SUPERFÍCIES

DESINFETANTES

DEPTACID 2D
Detergente ácido não espumante a base de ácido láctico e ácido
nítrico, destartarizante, desincrustante. Utilizado para limpeza CIP
monofásica de tanques e tubulações nas indústrias de
agroalimentares.

DEPTACID AMS FOAM
Detergente ácido altamente espumante para desincrustação de
sujidades presentes em superfície do ambiente, estruturas e
equipamentos em geral nas indústrias de agroalimentares.

DEPTIL PA 5 Sanitizante ácido de largo espectro, a base de ácido
peracético, utilizado para desinfecção de ambiente, superfícies de
equipamentos e circuitos (CIP) em indústrias alimentícias. Deptil PA
5 apresenta maior estabilidade e eficiência, garantindo maior tempo
de contato e efetividade de ação antes de volatizar.

DEPTACID NT
Detergente ácido não espumante a base de ácido nítrico e
fosfórico, com ação destartarizante e desincrustante. Utilizado
para limpeza CIP e em imersão, passível de uso em trocadores
de calor, tanques e tubulações nas indústrias de agroalimentares.

DEPTAL MCL
Detergente alcalino clorado altamente espumante, desincrustante
e desengordurante. Atua também como desinfetante. Deptal MCL
é indicado para aplicação em superfície do ambiente, estruturas e
equipamentos em geral nas indústrias alimentícias.

DEPTIL BC MAX Desinfetante alcalino a base de amina, capaz de ser
utilizado conjuntamente com detergentes alcalinos. Amplo espectro de
ação contra microrganismos, garantindo maior proteção contra
contaminações. Deptil BC MAX é utilizado para desinfecção de ambiente,
superfícies de equipamentos e circuitos (CIP) em indústrias alimentícias.

DEPTAL MP Detergente alcalino de fase única não espumante, a
base de hidróxido de sódio e hidróxido de potássio, com ação
destartarizante e anti-tártato. Possui agente complexante (EDTA)
e é utilizado para limpeza CIP monofásica de tanques e tubulações
nas indústrias de agroalimentares.

DEPTAL U
Detergente espumante alcalino desengordurante, utilizado para
limpeza geral de superfícies e equipamentos. Conta com pH
alcalino moderado e tensoativos que reduzem a agressividade
do produto para superfícies mais sensíveis.

DEPTAL TC
Detergente não espumante altamente alcalino, a base de
hidróxido de sódio, destartarizante e desengordurante. Utilizado
para limpeza CIP de tanques, tubulações e trocadores de calor
nas indústrias de agroalimentares e por imersão.

DEPTAL MPM
Detergente altamente espumante, complexante e emulsionante,
utilizado para limpeza remoção de sujidades pesadas, sejam de
natureza orgânica ou mineral.

DEPTAL D
Detergente alcalino não espumante de baixa corrosividade,
desengordurante e desincrustante. A base de hidróxido de
sódio. Possui agente complexante (EDTA). Utilizado
em lavadores de caixas e túneis.

DEPTAL B
Detergente alcalino clorado espumante, com ação desincrustante
e oxidante em matéria orgânica. Age também como desinfetante.
Pode ser aplicado em superfícies de ambiente, estruturas e
equipamentos em geral.

DEPTAL WS
Detergente alcalino não espumante, desengordurante e
fortemente desincrustante. Eficiente mesmo em água dura, é
utilizado em limpeza por imersão ou limpeza CIP de tanques,
tubulações e trocadores de calor nas indústrias de agroalimentares

DEPTACID CM
Detergente ácido para aplicação em limpeza reforçada, com
aplicação em superfícies, tuneis e imersão. Alto poder
removedor de proteínas.

HYPROTANK ED
Detergente alcalino clorado não espumante com ação
desincrustante e oxidante em matéria orgânica. Possui ação
desinfetante. Aplicação em CIP, superfícies, imersão e limpezas
automáticas.

