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DESTARTARIZANTE E AGENTE DE LIMPESA ESPECÍFICO PARA BARRICAS, TANQUES E
PARA TODO O EQUIPAMENTO DE VINIFICAÇÃO
COMPOSIÇÃO
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biodegradáveis)
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(90%

CARACTERÍSTICAS GERAIS
Aspeto: pó branco.
SANATON é um composto específico contendo substâncias antisséticas alcalinas e agentes de
limpeza, para aplicações específicas.
APLICACÕES
SANATON é recomendados para a lavagem e limpeza de barricas, tonéis, tanques de inox,
cimento e tubagens.
É particularmente eficaz em recipientes corados e na eliminação de cheiros indesejáveis e
incrustações de tartaratos, que são de difícil remoção pelos métodos tradicionais.
Os recipientes novos em madeira não necessitam de ser tratados com SANATON.
DOSES
Utilize uma solução a 1% para higiene preventiva de rotina.
Utilize uma solução a 5% para uma limpeza mais profunda e para a eliminação de
incrustações (1 a 5 Kg de SANATON para 100 L de água).
INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Para sistemas em circuito fechado (CIP) de tanques e tubagens, bombear a solução.
Para barris e tonéis, encher com a solução preparada e agitar ocasionalmente.
Para incrustações e cheiros de difícil remoção, aquecer a solução tomando todas as precauções
necessárias.
Em recipientes muito corados, repetir os tratamentos intercalando enxaguamentos com água
quente até obter o efeito pretendido.
Pode aumentar a eficácia do produto se combinar a aplicação de SANATON com DETERSOL
(detergente sódico), aplicando sempre primeiro o SANATON e após enxaguamento, aplicando
o DETERSOL.
Nos recipientes em madeira é conveniente a aplicação de sulfuroso (em spray ou pastilhas) no
final do tratamento.
EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO
Embalagem: 1 Kg
Embalagem fechada: Manter o produto num local fresco, seco e bem ventilado.
Embalagem aberta: Selar cuidadosamente a embalagem e manter afastado de humidades e
ácidos.
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As indicações fornecidas são baseadas no nosso conhecimento e experiência atuais, mas não dispensam o utilizador de
adotar as precauções de segurança necessárias ou da responsabilidade pelo seu uso adequado.

