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Descrição 

O Neutralizante Alcalino é um desengordurante antiespuma de alta alcalinidade, formulado à base de 

Hidróxido de Sódio. A adição de sequestrantes à fórmula melhora significativamente a eficácia das operações 

de limpeza.   

Características 

O produto tem incorporado um neutralizante de odor para a eliminação de maus odores do material a ser 

limpo. Foi formulado para remover todo o tipo de sujidade e mantê-la em suspensão para evitar redeposições 

e incrustações.  

Indicado para limpezas tipo CIP e limpezas em máquinas de lavar industriais. É igualmente muito eficaz na 

limpeza de circuitos, pasteurizadores, depósitos, etc. 

Adequado para dosificar de forma automática, controlando a concentração através da condutividade da 

diluição. 

Propriedades físico-químicas 

Modo de emprego 

CIP: Para a limpeza de circuitos e sistemas de limpeza CIP, deve-se proceder à recirculação de uma diluição do 

produto entre 0,3% e 4%, de acordo com o grau de sujidade presente. A água utilizada deve ser 

preferencialmente quente. Enxaguar. 

Máquinas de lavar automáticas: Dosificar em máquinas de lavar automáticas com uma diluição entre 0,3% e 

4%, de acordo com a sujidade presente. Enxaguar. 

Aspeto Líquido transparente 
Cor Incolor 

Densidade a 20 °C 1,135 g/cm³ 
pH 13 

Solubilidade Totalmente solúvel em água 
Dose 0,3% - 4% 

http://www.cleanity.com/


Neutralizante Alcalino 
 

Versão. 4 

Cleanity S.L - Polígono Industrial de Cheste, vial 6 - 46380 Cheste (Valência) SPAIN 

Tel.: +34 96 251 41 53 - info@cleanity.com - www.cleanity.com 

Cleanity Premium 

Método de controlo 

Análise por titulação 

Reagentes: Ácido Clorídrico 0,1 N , indicador de fenolftaleína. 

Procedimento:      

1. Tirar uma amostra de 10 ml da solução a ser testada. Adicionar 2 gotas de indicador.

2. Titular com Ácido Clorídrico 0,1 N, até ao desaparecimento da cor rosa.

Cálculos:       

% p/p do produto = solução titulante gasta (ml) x 0,31 

% v/v produto = solução titulante gasta (ml) x 0,27 

Análise por condutimetria 

Em seguida apresenta-se uma tabela onde, a partir da condutividade, a concentração real do produto pode 
ser conhecida. 

Produto 
[% p/p] 

Condutividade específica a 20º C 
[mS/cm] 

0,5 3,6 
1,0 6,3 
1,5 9,4 
2,0 12,4 
3,0 18,7 
4,0 24,4 
5,0 31,1 

Precauções e informação ambiental 

Consulte a Ficha de Dados de Segurança do Produto. 

As Matérias-primas utilizadas obedecem aos critérios de Desenvolvimento Sustentável promovidos pelo 

«Projeto Carta pela Sustentabilidade».  

Os tensioativos contidos nesta preparação cumprem o critério de biodegradabilidade estipulado no 

Regulamento (CE) n.º 648/2004 relativo aos detergentes. 
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