
Propriedades e Utilizações
Peraceticfood é um desinfetante a base de Ácido Peracético (15%) destinado a um grande número de aplicações envolvendo desinfecções em 

indústrias alimentícias e de bebidas. 

Em indústrias de bebidas pode ser utilizado na limpeza CIP (Clean in Place - limpeza e desinfecção de equipamentos em circuito fechado) para 

desinfecção de tanques, tubulações, carbonatadores, trocadores de calor e enchedores. 

Em laticínios e fazendas leiteiras podem ser utilizados para desinfecção de tubulações, pasteurizadores, envasadoras ordenhadeiras 

mecânicas e tanques.  

É destinado para a desinfecção em aplicações gerais em Indústrias Alimentícias, incluindo equipamentos processadores de carne e câmaras 

frias. 

Pode ser utilizado para a desinfecção de superfícies e de ambientes pelo método de pulverização. 

Também recomendamos Peraceticfood  para desinfecção de ovos e utensílios.

Peraceticfood é eficaz contra bactérias gram-positivas e gram-negativas. Não causa corrosão em aço inox, alumínio, plástico, vidros, teflon, 

borracha nitrílica, nas concentrações de uso recomendadas.

Informações Técnicas
CARACTERÍSTICAS FÍSICO- QUÍMICA

Aparência:  Líquido Transparente

Cor:  Incolor

Odor:  Característico

pH:  0,0 - 2,0

Teor de Peróxido de Hidrogênio:  28,0 - 39,0%

Teor de Ácido Peracético: 11,0 - 17,5%

        

COMPOSIÇÃO

Peróxido de Hidrogênio, ácido acético, sequestrante e estabilizante.

EMBALAGENS

50 Lts, 20 Lts, 2x5 Lts

PRODUTO SANEANTE REGISTRADO NA ANVISA/MS SOB N° 

3.0018.0174

Instruções de Uso
Desinfecção por circulação (CIP):

Utilizar o produto Peraceticfood diluído na desinfecção de sistema CIP, circular por 10 minutos a temperatura ambiente e drenar. Não é necessário 

enxaguar.

Tipo de limpeza Diluição

Manutenção diária 1:1000 / 1 mL de produto por litro de água / 0,1%
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Desinfecção de superfícies:

Utilizar o produto Peraceticfood diluído nas superfícies e deixe agir por 10 minutos. Não é necessário enxaguar.

Tipo de limpeza Diluição

Desinfecção de superfícies 1:500 / 2 mL de produto por litro de água / 0,2%

Desinfecção de ordenhadeiras mecânicas: 

Utilizar o produto Peraceticfood diluído na desinfecção de ordenhadeiras mecânicas, circular por 10 minutos à temperatura ambiente e drenar. 

Não é necessário enxaguar.

Tipo de limpeza Diluição

Manutenção diária 1:1000 / 1 mL de produto por litro de água / 0,1%

Garantia
A Spartan trabalha com Sistema de Gestão Integrada (SGI), que alinha as diretrizes da empresa com as gestões de qualidade, meio ambiente, 

comercial, saúde e segurança ocupacional, informação, pessoas, responsabilidade social e gestão de riscos. Dessa maneira, todas as áreas da 

empresa trabalham em sincronia para que a Spartan mantenha sua excelência em pessoas, produtos, serviços e sistemas.
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