
Divos PM

Preservante líquido para membranas de filtração
Finalidade de Uso
Divos PM é um produto destinado à preservação da qualidade da higiene das membranas de 
filtração. Indicado para os casos onde as membranas não sejam utilizadas logo após a conclusão 
do processo de higienização. É recomendado para uso nas indústrias de laticínios, farmacêuticas, 
bebidas e alimentícias em geral. Divos PM pertence a linha Divos da Diversey, a qual é aprovada 
e recomendada pelos maiores fabricantes e instaladores mundiais de membranas.

Características / Benefícios
• Aumento de vida útil da membrana. Impede o desenvolvimento de biofilmes e oferece 

limpeza adicional, impedindo a deposição de determinados componentes na superfície da 
membrana;

• Não contém metabissulfito. Divos PM não provoca odores indesejáveis. Ideal para ambientes 
de baixa circulação de ar.

• Possui em sua fórmula ausência de fosfatos, diminuindo preocupações com impacto 
ambiental.

Modo de Usar 
Divos PM é usado em concentrações de 0,5 a 1,0% p/v. As concentrações mais altas são 
recomendadas quando são requeridos tempos mais longos de imersão, dias ou semanas. A 
temperatura de uso do Divos PM depende da tolerância das membranas a esta variável. Realizar 
enxágue final com água potável. A definição da concentração, temperatura e tempo de contato 
ideal dependerá da aplicação. Consulte o especialista Diversey.

Características Físico-Químicas
Aspecto Líquido translúcido 
Cor                                                  Amarelado 
Peso específico á 25°C                1,07 g/mL
pH (sol. 1%) á 25 °C  2,5

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

Metodologia de Análise
A concentração (% p/v) da solução de uso de Divos PM pode ser determinada através do teste-kit 
Diversey.

Composição 
Ácido Sulfônico, Ácidos Orgânicos e Água.

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
PRODUTO DISPENSADO DE REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA.
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