SPECIMEN LABEL

BioSentry® Acid-A-Foam™
USO VETERINÁRIO

LIMPADOR ÁCIDO
PARA USO EM PROGRAMAS DE LIMPEZA ALTERNADA DE pH E PARA LIMPEZA E DESODORIZAÇÃO EM
AVICULTURA, SUINOCULTURA E BAIAS DE ANIMAIS DOMÉSTICOS
FÓRMULA: Cada 100 mL contém
Ácido fosfórico (75%) ................................................... 20,00 g
Ácido hidroxiacético ........................................................ 2,00 g
Veículo q.s.p. ........................................................... 100,00 mL
Produto isento de registro no MAPA conforme Art. 44 do Decreto nº
5.053 de 22/04/04

EPA Est. No. 61282-WI-1
MANTENHA FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

PERIGO
INFORMES DE PRECAUÇÃO
Contém surfactantes, ácido fosfórico e orgânico. Irritante para
olhos e pele. Prejudicial se ingerido. Use óculos protetores,
máscaras ou luvas de borracha quando do manuseio de
produtos concentrados. No caso de contato com as roupas,
removê-las e lavá-las antes da reutilização.
INFORME DE TRATAMENTO PRÁTICO
SE EM CONTATO COM A PELE – Lavar com água em
abundância por pelo menos 15 minutos.
SE EM CONTATO COM OS OLHOS – Lavar com água em
abundância por pelo menos 15 minutos. Chamar um médico
imediatamente.
SE INGERIDO –Beber leite, clara de ovo cru ou água.
Chamar um médico.
DESCRIÇÃO:
BioSentry® Acid-A-Foam™ é um limpador para remoção de
sujidades, proteína e óleo, bem como de minerais e filmes
aderidos.
INDICAÇÕES:
BioSentry® Acid-A-Foam™ pode ser utilizado em programas
de limpeza alternada de pH (alternância entre detergente
alcalino e ácido maximiza limpeza de superfícies e a
conseqüente ação posterior desinfetante), para limpeza e
desodorização em avicultura, suinocultura e baias de animais
domésticos. É recomendado para:
• Remoção de filmes alcalinos, crostas e biofilmes
remanescentes depois do uso repetido de limpadores
alcalinos;
• Limpeza e desodorização em avicultura, suinocultura,
baias de animais domésticos e incubatórios;
• Umidificação para lavagem de aviários e baias de
suínos e bovinos;
• Limpeza geral de paredes, pisos, baldes, reservatório
de água e equipamentos;
• Limpeza de equipamentos de processamento de
alimentos, utensílios e outras superfícies em contato
com alimentos.

OBS: É compatível com os desinfetantes BioSentry®.
DILUIÇÕES:
• Limpeza geral: 8-24 mL de BioSentry® Acid-AFoam™ em 1 litro de água. A quantidade varia de
acordo com a sujidade e dificuldade de limpeza da
superfície.
• Limpeza de baias: para preparação de água de
lavagem – 1 litro de BioSentry® Acid-A-Foam™ em
300-400 litros de água.
• Limpeza de equipamentos de processamento de
alimentos, utensílios e outras superfícies em
contato com alimentos: 8-24 mL de BioSentry®
Acid-A-Foam™ em 1 litro de água.
ORIENTAÇÕES PARA USO GERAL:
Aplicar a solução de BioSentry® Acid-A-Foam™ nas
superfícies sob alta pressão, através de equipamentos de
limpeza, dispositivos espumantes e/ou limpadores a vapor, ou
manualmente com un pano, esponja ou escova. Após a
limpeza, enxaguar com água fresca ou remover com esponja.
APRESENTAÇÃO:
Galões HDPE com conteúdo de 3,785 litros.
ORIENTAÇÕES PARA USO EM BAIAS:
Aplicar a solução na diluição recomendada e, se possível,
deixar atuar por 10-15 minutos antes da limpeza com
equipamento de alta pressão. Após vigorosa pré-lavagem,
deixar as superfícies secar bem e aplicar um desinfetante
BioSentry® compatível (BioSentry® 904 Desinfetante, HTD1278, BioSentry® BioQuat™ 20 Desinfetante, BioSentry®
BioPhene™ Desinfetante ou Sentricide). O desinfetante pode
neutralizar ácido residual, eliminado qualquer ação ácida ou
ácido corrosivo.
ORIENTAÇÕES PARA USO EM EQUIPAMENTOS DE
PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS, UTENSÍLIOS E
OUTRAS SUPERFÍCIES DE CONTATO COM
ALIMENTOS:
Limpar como nas orientações de uso geral. Enxaguar
vigorosamente as superfícies que tenham contato com
alimentos antes de serem reutilizados. Quando recomendado
ou permitido, aplicar uma solução sanitizante nas superfícies
de contato com alimentos antes da reutilização.

ARMAZENAMENTO E DESCARTE
Deve ser mantido fechado quando não estiver em uso. Guarde
em local fresco, evitando ação direta de luz solar e longe do
alcance de crianças. Embalagens vazias podem conter resíduos
do produto. Não distribua, nem abandone ou reutilize
embalagens vazias. Todas as embalagens vazias devem ser
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enxaguadas por 3 vezes. Não contaminar água, comida ou
alimentos na armazenagem ou descarte do produto.

LOTE NO:
FABR.:
VENC.:

Medical 1-651-523-0318 (International)
 1-800-621-8829
Telefone de Emergência: 0 xx 11 41668100

FABRICANTE POR:
Haviland Products Company
Michigan, U.S.A.
IMPORTADO E DISTRIBTUED POR:
DuPont do Brasil S.A.
Rodovia Pres. Castelo Branco, 12.870 Parte A Bairro
Jardim Maria Cristina
06421-300 Barueri-SP / CNPJ: 61.064.929/0057-23
Fone: (11) 41668746 * Fax: (11) 41668746Resp. tecnico:
Uilson Gomes da Silva Filho – CRMV/SP n° 20.795/S
BioSentry® is a Registered Trademark of Neogen Corporation.
Acid-A-Foam™, BioPhene™, and BioQuat™ are Trademarks of
Neogen Corporation.
Item No.: D12709609-BZL
Net Contents: 3.785 Litros (1 Galão)
UPC: 023626 25830 (3)
Format: UPC-A
Label: In-House Label
Item No.: D12709609-BZL
Net Contents: 4 x 3.785 Litros (4 x 1 Galão)
UPC: 00023626 25835 (8)
Format: Interleaved 2-of-5
Label: Case Label
Code NU.NO.
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