
Acifoam VF10

Detergente desincrustante ácido para limpeza por espuma

Finalidade de Uso
Acifoam é um detergente ácido destinado para limpeza externa por espuma de superfícies, 
tanques e equipamentos contendo sujidades orgânicas e inorgânicas em Indústrias de Bebidas 
e Alimentícias, Laticínios e Frigoríficos. Acifoam é recomendado para desincrustação e limpeza 
sendo especialmente indicado para a higienização de enchedoras e esteiras transportadoras.

Características / Benefícios
• Alto poder de limpeza: remoção de sujidades orgânicas e inorgânicas. Muito eficaz na 

remoção de incrustações.
• Eficiência: maior aderência às superfícies verticais e maior tempo de interação com a 

sujidade, devido à formação de espuma na aplicação.
• Agilidade: rápida aplicação através do sistema Diversey. Redução do tempo total de 

higienização. Facilidade de enxágue.
• Econômico: sistema de aplicação evita desperdícios. Menores custos totais de higienização.

Modo de Usar 
Após pré-enxágue, Acifoam deve ser aplicado através do sistema gerador de espuma da 
Diversey, à temperatura ambiente. Utilizar concentrações entre 3,0 e 10,0% p/v de acordo 
com o tipo e grau de sujidade. Deve-se sempre realizar o enxágue final com água potável. A 
definição da concentração, temperatura e tempo de contato ideais dependerão da aplicação. 
Consulte o especialista Diversey.

Características Físico-Químicas
Aspecto Liquido límpido
Cor                                                  Amarelo à ambar
Peso específico á 20°C                1,29 g/mL
pH (solução 1%) á 20°C 2,20
DQO (O2/Kg)  200,0
Teor de Nitrogênio (g/Kg)  Isento
Teor de Fósforo (g/Kg)  135,0

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

Composição 
Ácido Fosfórico, Tensoativo Aniônico, Solvente Glicólico, Solubilizante 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
Registro MS – 3.2661.0014
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