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AEB BIOQUÍMICA PORTUGUESA SA
Parque Industrial de Coimbrões, Lote 
123/124
Fragosela 3500-618 Viseu
Tel.: +351 232470350
Fax: +351 232479971
aeb.bioquimica@mail.telepac.pt
www.aeb-group.com

MULTIFOAM 
& 

MULTIFOAM INOX

Nebulizadores espumosos, multiusos, 
para lavagem e desinfeção de todas as superfícies



Nebulizador espumoso, em aço inox 18/8, multiuso 

a baixa pressão, com depósito de 24 ou de 50 

litros.

Multifoam Inox L24-L50
Nebulizador espumoso, multiuso a baixa pressão, 

com depósito de 24 ou de 50 litros.

Multifoam L24-L50

Multifoam & Multifoam Inox
A gama

•  Depósito de 24 ou de 50 litros, podendo ser 

usado a uma pressão de até 10 bares   

(carregável com compressores normais).

•  Lança de 70 cm, constituída: tubo em PVC (5 

metros para o modelo 24 L e de 10 metros para o 

modelo de 50 L), 2 bicos espumíferos e 1 bico 

nebulizador

•  Rodas auto lubrificantes

•  Válvula de segurança de descarga direta

•  Manómetro 0-12 bar

•  Indicador de nível

O revestimento interior e exterior com resinas epóxi 

assegura, de modo eficaz, resistência do 

equipamento face a qualquer tipo de detergente ou 

desinfetante, ácido ou alcalino, sem perigo de 

corrosão.

Quatro modelos

Multifoam e Multifoam Inox podem ser utilizados em múltiplos usos de lavagem em todos os tipos de 
indústrias. Trata-se de maquinário profissional para a nebulização de detergentes, desinfetantes, óleos 
lubrificantes e qualquer outra substância na forma líquida. 

Os dois equipamentos, projetados e desenvolvidos pela AEB, permitem fazer: 
• a limpeza com espumas-detergentes; 
• a nebulização de detergentes tradicionais;
• a higienização ambiental com nebulização de desinfetantes e detergentes desinfetantes.

•  Depósito de 24 ou de 50 litros, utilizável até a  

 uma pressão de 8 bares (carregável com   

 compressores normais)

•  Lança de 70 cm, constituída: tubo em PVC (5  

 metros para o modelo 24 L e de 10 metros para o  

 modelo de 50 L), 2 bicos espumíferos e 1 bico  

 nebulizador

•  Rodas auto lubrificantes

•  Válvula de segurança de descarga direta

•  Manómetro 0-12 bares

•  Indicador de nível

Dotados de carrinho para facilitar a movimentação, 

os Multifoam Inox são em aço inox A304 evitando 

os problemas provenientes da corrosão dos 

depósitos em ferro e para resistir aos produtos 

químicos particularmente agressivos.

Multifoam Inox L24-L50
Exclusivamente em aço inox 18/8 AISI 304

STERIFOAM
Espuma-detergente neutro, com atividade desinfetante não baseada em 
oxidantes, para qualquer tipo de superfície.

AROFOAM
Espuma-detergente alcalino, para lavagem diária das superfícies.

OLIFOAM
Espuma-detergente de média alcalinidade, com solvente líquido, capaz 
de remover rapidamente resíduos de massas lubrificantes, óleo vegetal e 
mineral.

SANIFOAM
Espuma-detergente alcalino, com alto teor em cloro, capaz de remover 
eficazmente os diferentes tipos de contaminação orgânica.

VEROFOAM
Espuma-detergente de média alcalinidade; permite a eficaz remoção de 
diferentes tipos de contaminação orgânica.

REMOFOAM
Espuma-detergente de alta alcalinidade; remove eficazmente vários tipos 
de contaminação orgânica.

CEPOFOAM
Espuma-detergente ácido, para a remoção eficaz de diferentes tipos de 
contaminação inorgânica (calcário) mesmo em superfícies muito 
contaminadas.

CELOFOAM
Espuma-detergente desincrustante, ácido, capaz de remover diferentes 
tipos de contaminação inorgânica (calcário) mesmo em superfícies muito 
contaminadas que trabalham a quente.

CELOFOAM SAN
Espuma-detergente ácido, com ação desinfetante, capaz de remover 
eficazmente diferentes tipos de contaminação inorgânica (calcário) 
mesmo em superfícies muito contaminadas que trabalham a quente. 

CLEM
Detergente líquido, neutro concentrado, mediamente 
espumoso, indicado para todos os tratamentos de limpeza 
manual.

DOMAL
Detergente líquido, alcalino, indicado para a limpeza de 
materiais em alumínio em todos os setores da indústria 
alimentar e de engarrafamento de bebidas.

NEUTROSAN
Desinfetante líquido, neutro, graças à presença de 
poli-hexametileno biguanida, exerce atividade de amplo 
espectro no tratamento final de superfícies duras.

QUATESAN
Desinfetante líquido, neutro, graças à presença de sais 
quaternários de amónio, apresenta propriedades 
desagregantes e desinfetantes. Tem também efeito anti 
alga.

GLUTASAN
Desinfetante líquido, neutro. É uma clássica combinação 
sinérgica de aldeído glutárico e sais quaternários de 
amónio que formam um produto de amplo espectro de 
atividade. 

PERCISAN SF
Desinfetante espumoso, oxidante, à base de ácido cítrico 
em peróxido de hidrogénio, com amplo espectro de 
atividade. Aconselhado para o tratamento de desinfeção 
final de superfícies duras.

  

Espumas-detergentes Detergentes tradicionais

Desinfetantes e detergentes desinfetantes

A GAMA DE FORMULADOS AEB INDICADOS PARA APLICAR COM MULTIFOAM E MULTIFOAM INOX

Manómetro 0-12 bar
Válvula de segurança de descarga direta

Indicador de nível

Tubo em PVC

Lança em aço inox

Rodas auto lubrificantes

Multifoam L24-L50


