
Kristalle
Agente umectante concentrado

Finalidade de uso

Kristalle é um aditivo líquido concentrado a base de tensioativo de baixa espuma e de fácil 
enxágue. Utilizado para melhorar a performance do ácido peracético em operações de 
enchimento asséptico e fornecer detergência em aplicações de limpeza incluindo CIP.

Características / Benefícios

E�ciência
Ação rápida na eliminação de microrganismos devido a sinergia dos ativos. Reduz a tensão 
super�cial das soluções de ácido peracético.

Segurança
Preserva as embalagens e pode proporcionar aumento da vida útil dos produtos acabados, 
devido a ação e�ciente da associação do ácido peracético e Kristalle.

Considerações Técnicas

Kristalle é um aditivo líquido concentrado a base de tensoativo de baixa espuma e de fácil 
enxágue. Utilizado para melhorar a performance do ácido peracético em operações de 
enchimento asséptico e fornecer detergência em aplicações de limpeza incluindo CIP.

Modo de usar

Kristalle é dosado proporcionalmente a quantidade de ácido peracético utilizado, as taxas de 
concentração podem variar, mas é tipicamente utilizado em torno de 50 – 200 ppm.
Kristalle é utilizado em aplicação CIP em concentrações de 0,1 – 2,0 % (p/p) e a temperatura
poderá variar de ambiente até 80ºC. Sempre realizar o enxágüe com água potável após o uso.
Para mais detalhes, consultar a �cha individual de segurança do produto.

VB79

DivobriteTM



Kristalle
Agente umectante concentrado

Composição
Tensoativo Não-Iônico.

Precauções de Uso
Recomendações sobre manuseio, estocagem e descarte do produto são fornecidos separadamente na Ficha Individual de Segurança do 
Produto (FISPQ).

Prazo de Validade
24 meses, a partir da data de fabricação.

Químico Responsável
João C. Moraes - CRQ IV 04.334.412-SP
Maria do Carmo M. Moraes CRQ IV - 04.230.035-SP

Características físico-químicas
Aspecto

Cor

Peso especí�co a 25°C

pH solução 5%, 25 ºC

Líquido límpido

Incolor à opalescente

1,00 g/mL

7,0

Os valores apresentados ao lado são dados típicos de uma 
produção normal e não devem ser considerado como 
especi�cação.

Diversey Brasil Indústria Química Ltda.
Rua Nossa Senhora do Socorro, 125 
Socorro - São Paulo/SP - CEP: 04764-020 - SAC – Serviço de 
Atendimento ao Cliente
Ligação gratuita: 0800-134166
e-mail: sac.br@diversey.com
FAX:  (0_ _11) 5687-7538 ou 5687-7524
www.diversey.com

Para maiores informações
Consulte o seu representante Diversey.
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