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Divodes FG

Desinfetante “No-rinse” à base de álcool
Descrição
Divodes FG é um desinfetante pronto a utiliza, indicado para aplicar por pulverização em
superfícies da industria de alimentos processados, lacticínios e bebidas.
Propriedades
• Divodes FG é um desinfetante de ação rápida para aplicar por pulverização durante
paragens, mudanças de turno de lote ou produto e em determinadas situações como
desinfetante terminal.
• Divodes FG é seguro para utilizar em superfícies que contactam com alimentos
evaporando rapidamente e sem deixar resíduos. É recomendado para utilização em
superfícies tolerantes ao álcool, para limpeza e desinfeção de equipamentos e utensílios
(cadeias transportadoras, enchedoras, inspetores de garrafas, componentes sensíveis à
água, etc) e outras superfícies como tábuas de corte normalmente encontradas na
indústria alimentar. Pode ser utilizado em bancas e vitrinas, e equipamentos de exposição
de alimentos, em supermercados, talhos e estabelecimentos semelhantes.
• Divodes FG Também pode ser aplicado durante paragens intermédias para manutenção
de elevados padrões de higiene até novo arranque do processo.
• Divodes FG consiste numa mistura de álcoois formulada para potenciar o efeito biocida.
Tem um amplo espectro de ação sendo eficaz contra variadas formas vegetativas de
microrganismos.
Benefícios
• Pronto a utilizar (não requer diluição)
• Eficácia sobre um amplo espectro de microrganismos.
• Não forma espuma
• Adequado para utilizar em zonas sensíveis e com alguma humidade.
• Evapora com alguma rapidez e sem deixar resíduos

Instruções de Utilização
Divodes FG é utilizado a puro, aplicado por pulverização sobre superfícies e deixado a secar.
Não é necessário enxaguamento podendo deixar secar. Para mais informações, consultar o
técnico da Diversey.
Nota: Evitar pulverizar próximo de motores ou outros equipamentos elétricos não
protegidos. Evitar a formação de aerossóis. Evitar aplicar em superfícies quentes, e
potenciais fontes de ignição (ex.: perto de chamas, etc.).
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Divodes FG

Dados Técnicos
Aspeto

Liquido incolor, transparente, límpido

Densidade específica (20°C)

0,86

pH (produto puro a 20°C)

8,8

Teor em Fósforo

isento

Teor de Azoto (N)

isento

Carência Química de Oxigénio (COD)

1510 gO2/kg

Os dados acima descritos são típicos de uma produção normal e não devem ser considerados como
especificações do Controlo de Qualidade de um lote específico.

Segurança na armazenagem e manuseamento
Armazenar na embalagem de origem fechada, ao abrigo de temperaturas extremas e da luz solar. Não armazenar perto de potenciais
fontes de ignição. Um guia completo sobre manuseamento e eliminação deste produto, é fornecido em separado na Ficha de dados de
Segurança.

Compatibilidade do produto
Divodes FG é seguro em todo o tipo de materiais geralmente encontrados nas indústrias de processamento alimentar e de bebidas,
quando aplicado nas concentrações aconselhadas. No entanto, evitar pulverizar sobre policarbonato e outros plásticos suscetíveis de
“stress cracking”(ex.: plexiglass ou acrílicos) . Na possibilidade de surgir alguma incerteza é recomendado testar individualmente nos
materiais antes da utilização prolongada.

Dados Microbiológicos
EN Test

Temp

Sujidade

EN1276

20°C

0.3g/l; BSA

Indústria
Food & Beverage

EN1650

20°C

0.3g/l; BSA

Food & Beverage

EN13697

24°C

0.3g/l; BSA

Food & Beverage

Bactericida
1 min
50%v/v – Puro*

30 segundos
Puro

*em água destilada

Sem diluir

N/A

N/A

Puro

Puro

Sem diluir

Sem diluir

Leveduricida
1 min
N/A

30 segundos
N/A

50%v/v – Puro*

Puro

Puro

Sem diluir

Sem diluir

50%v/v – Puro*

50%v/v – Puro*

*em água destilada *em água destilada

Biocida TP4 - Consta da Listagem da DGAV para Biocidas de Uso Veterinário TP4 notificados (após janeiro 2018)
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5 min
N/A

*em água destilada

Aprovações:

www.diversey.com

Fungicida

Puro
Sem diluir

