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FICHA TÉCNICA

ADIX Liquid
Aditivo para soluções cáusticas de lavagem de garrafas e circuitos CIP

 DESCRIÇÃO TÉCNICA

Adix Liquid é um aditivo detergente com teor elevado de substâncias activas para ser utilizado em 
conjunto com soda cáustica para formar detergentes de alta alcalinidade e a custo baixo. Adix Liquid 
é produzido com teores elevados de substâncias tensioactivas que garantem uma elevada acção 
penetrante, emoliente e emulsionante relativamente à sujidade que será sucessivamente eliminada com 
o enxaguamento.
Os complexantes do tipo orgânico e inorgânico presentes em Adix Liquid são capazes de exercer uma 
acção complexante sobre os sais constituintes da dureza da água e sobre metais, como o alumínio e o 
estanho, diminuindo assim energicamente as incrustações que normalmente se formam nas lavadoras 
de garrafas. As garrafas e as superfícies lavadas resultam brilhantes, sem estrias brancas, opalescências, 
auréolas ou manchas que pelo contrário, se formam frequentemente com a aplicação de somente soda 
cáustica. 

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspeto físico: líquido límpido ambrado
pH (100%): 5,0 ± 0,5
pH (em solução a 6%): 6,5 ± 0,5
Densidade relativa a 20ºC: 1,05 ± 0,05
Condutividade sol. 1% a 25ºC: 4,2 mS/cm

Os dados físico-químicos indicados representam características típicas do produto resultantes das 
análises a que foi submetido. Estes valores não constituem uma lista pormenorizada.

 MODO DE APLICAR*

Aplicar a dose de Adix Liquid directamente na água morna do banho nas lavadoras de garrafas, com as 
bombas em movimento e sucessivamente adicionar a soda cáustica.

 CAMPOS DE APLICAÇÃO

Adix Liquid tem aplicação principalmente na indústria das bebidas para a lavagem automática das 
garrafas com máquinas lavadoras automáticas e na indústria alimentar na lavagem alcalina, mesmo com 
equipamentos C.I.P.
A difusão da soda cáustica líquida em substituição do tipo clássico em lascas, possibilitou automatizar os 
equipamentos de dosagem e facilitar também a utilização de um aditivo líquido como Adix Liquid, que 
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FICHA TÉCNICA

*As indicações citadas foram estabelecidas para condições de utilização geral. Em situações que alterem as condições normais, 
por exemplo, a dureza da água, o método de trabalho ou por problemas de limpeza, sugerimos consultar-nos: o nosso serviço 
técnico está à vossa disposição para aconselhar-vos e colaborar convosco.
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ADIX Liquid

pode ser facilmente doseado nos equipamentos com bombas doseadoras normais.
 COMPATIBILIDADE DO FORMULADO

Adix Liquid é compatível com a maior parte dos materiais normalmente presentes nas indústrias 
alimentares quando utilizado segundo as indicações do fabricante. Em caso de dúvida, antes de utilizar, 
avaliar cada material individualmente.

 RECOMENDAÇÕES SOBRE A MANIPULAÇÃO E O ARMAZENAMENTO

Conservar na embalagem original, afastado de temperaturas extremas. Consultar a ficha de dados de
segurança.

 EMBALAGENS

Bidão com 20 kg. 
Bidão com 220 kg.
Big com 1.000 kg.


