
Desinfetante e limpador à base de tensoativos e peróxido de hidrogênio, desenvolvido 
para remover proteínas, gorduras e carboidratos em áreas de manipulação e consumo 
de alimentos. Limpa, desinfeta e alveja em uma única aplicação. Possui certificado de 
rótulo ecológico ABNT, comprovando que sua formulação e processo produtivo foram 
pensados de modo a minimizar desperdícios e impactos negativos no meio ambiente. 

Peroxy Protein Remover
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Tecnologia
A combinação de tensoativos especialmente selecionados e Peróxido de Hidrogênio promove a 
quebra de proteínas, gorduras e carboidratos, facilitando a solubilização dessas sujidades em água. 
A formulação do Peroxy Protein Remover reage com vários compostos de enxofre e amônia, 
neutralizando odores desagradáveis, comumente encontrados em áreas de retorno de garrafas, em 
recipientes de lixo, entre outros. Graças ao Peróxido de Hidrogênio, possui poder de alvejamento. O 
Peroxy Protein Remover tem laudos que comprovam sua eficácia contra as bactérias Escherichia 

Coli, Salmonela e Staphylococcus aureus, na diluição de 1:50. 

Característica

Peroxy Protein Remover

Em áreas de manipulação e consumo de alimentos, tais como, restaurantes, cozinhas industriais, 
supermercados, açougues, etc., há grande acúmulo de proteínas, carboidratos, gorduras e sujidades 
em geral. O Peroxy Protein Remover, foi desenvolvido para desinfecção, limpeza, alvejamento e 
desinfecção de superfícies, dispensando o enxágue em superfícies que não tem contato com 
alimento. É eficaz na remoção de sujidades derivadas de alimentos e comidas preparadas, tais como, 
gorduras animais e vegetais, sangue e açúcares em geral. Ideal para limpeza interna e externa de 
gôndolas expositoras de alimentos, mesas, balanças, bancadas, chapas de inox, coifas, pisos, 
azulejos, etc. Também é indicado para limpeza externa de máquinas de café expresso e para 
lavagem dos manípulos e punhos porta filtros, garrafas térmicas e garrafas de vidro.

Eficiência

LINHA COZINHAS INDUSTRIAIS

Limpador multiuso

Limpeza de pisos e superfícies 
com sujidade leve à média

Limpeza e desinfecção de superfícies 
e limpeza de coifas e cafeteiras 

Aplicar sobre a superfície, utilizar fibra de limpeza e 
enxaguar em seguida. 1:50

Limpeza e desinfecção de pisos e 
superfícies com sujidade pesada

Aplicar o produto sobre a superfície, utilizar fibra de 
limpeza e suporte LT, escova ou máquina conservadora 
Low Speed e enxaguar em seguida.

até 1:40

Limpeza de chapas de inox
Aplicar o produto sobre a superfície, deixar agir por 
5 minutos, utilizar fibra de limpeza e enxaguar em 
seguida. 

Puro

1:100

até 1:200

Aplicar o produto com pulverizador e realizar a limpeza 
com o auxílio de pano de algodão, pano de microfibra, 
fibras, etc.

Aplicar o produto com pulverizador ou mop microfibra, 
mopear a superfície e aguardar a secagem. Pode ser 
utilizado em tanque de máquina lavadora de pisos.

Possui certificação de rótulo ecológico ABNT, comprovando que sua formulação e 
processo produtivo foram pensados de modo a minimizar desperdícios e impactos 
negativos no meio ambiente.
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