Produtos para limpeza e desinfeção na indústria alimentar

Garantia de higiene.

Departamento de produtos.

Betelgeux é uma empresa especializada em higiene e segurança alimentar, oferecemos soluções inovadoras e eficazes
aos problemas de higiene específicos das indústrias alimentares, cosméticas e farmacêuticas. Oferecemos uma ampla
gama de produtos, equipamentos e serviços para a higiene e
desinfeção industrial.

Dispomos de uma gama completa de
produtos detergentes, desinfetantes,
lubrificantes e para a higiene pessoal,
formulados e adequados às necessidades de cada tipo de indústria.

Com mais de 25 anos de experiência sabemos entender as necessidades dos nossos clientes, prestando os serviços especializados adequados a cada situação.
Betelgeux possui um Departamento de Serviço ao Cliente com
uma equipa especializada e altamente qualificada, equipa que
trabalha em estreita relação com os nossos clientes a fim de
oferecer as soluções mais eficazes e rentáveis às necessidades de higiene.
Desta forma, através do nosso Departamento Técnico e de Investigação, apostamos fortemente na investigação e na inovação como ferramenta para o desenvolvimento dos nossos
produtos, processos e serviços que oferecem uma melhor
resposta às necessidades dos nossos clientes.
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Dispomos de uma equipa multidisciplinar de pessoas que investigam, desenvolvem e inovam produtos e sistemas
de aplicação para obter produtos mais
eficazes e ecológicos.

importação de equipamentos de doseamento na aplicação dos produtos, equipamentos para o controlo de acessos e
higiene pessoal e máquinas automáticas para a limpeza de caixas e utensílios.
Elpress System Cleaner é um dos
maiores fabricantes mundiais de equipamentos para higiene, com uma larga
trajetória internacional.

A gama de produtos BETELGEUX, são
altamente especializados para a higiene. Esta gama de produtos especializados cobre as necessidades de higiene,
limpeza e desinfeção das indústrias
produtoras de alimentos e bebidas.
Betelgeux tem como aliado a empresa
holandesa Elpress System Cleaner na
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Betelgeux
Departamento de Serviço ao Cliente
O Departamento de Serviço ao Cliente colabora com as indústrias alimentares,
cosméticas e farmacêuticas, para a implementação de programas de limpeza,
desinfeção e higiene, mediante diversos serviços, desenhados à medida das
necessidades dos nossos clientes.
Dentro do conceito de serviço associado à comercialização dos nossos produtos, a assistência técnica ocupa uma forte posição, sendo esta uma das principais diferenças permitindo diferenciar-nos dos nossos concorrentes. O nosso
pessoal técnico presta assessoria em todos os aspetos relacionados com a
higiene das indústrias:
• Assessoria sobre os produtos mais adequados em cada aplicação.
• Elaboração de Procedimentos de limpeza e desinfeção.
• Monitorização e controlo analítico: dosagem correta de cada produto,
análise microbiológica de superfícies e ambientes, etc.
• Revisão e controlo dos equipamentos e sistemas de higienização.
• Formação do pessoal que realiza as tarefas de limpeza.
• Análise de patogénicos nas instalações.
• Modelo SHI (Serviço de Higiene Integral).
• Auditorias Higiénico-Sanitárias.
• Validação de métodos de limpeza.
• Investigação e eliminação de Bio filmes.
• Identificação e Controlo de Pontos Negros.
• Otimização de sistemas CIP.
• Desenho Higiénico de instalações.
• Controlo da Contaminação Fúngica.
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Superfícies

∎∎∎Limpeza

Limpeza∎∎∎

A elaboração de alimentos em condições higiénico-sanitárias adequadas, exige uma limpeza e desinfeção das superfícies de trabalho, tanto as que
entram em contacto direto com o produto final,
como as superfícies sem contacto direto nas salas
de manipulação, processamento e armazenamento. Desta forma minimizam-se as possibilidades
de numerosas contaminações cruzadas que podem afetar de forma negativa tanto a segurança
do produto como a qualidade e a vida comercial.

BETELENE®
ESPUMA
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BETELENE® A10

BETELENE® FORTE DESENFORT

DESENFORT NF

BETELENE® F4

BETELENE® F3

PINARAN®
ESPUMA eco

PINARAN®
ESPUMA

PINARAN® AN50 eco

Detergente de aplicação
por espuma de
alcalinidade muito elevada

Detergente alcalino de
aplicação por espuma

Detergente alcalino de
aplicação por espuma

Detergente alcalino de
aplicação por espuma

Detergente alcalino
espumante

Detergente neutro de
aplicação por espuma

Detergente de aplicação por
espuma – Baixa alcalinidade

Detergente ácido de aplicação por
espuma

Detergente ácido
espumante

Detergente ácido de aplicação
por espuma livre de fosfatos

Detergente com aplicação
por espuma com alto poder
de dissolução e emulsão
de gorduras e sujidade em
geral. Eficiente perante
incrustações de tipo gorduroso e orgânico.

Elevado poder de dissolução
da gordura e da sugiedade
genal. Muito eficaz contra as
incrustações de gordura e/
ou de materia orgánica de
dificil eliminação sobre as
supercicies e máquinas.

Detergente com aplicação
por espuma com alto poder
de dissolução e emulsão
de gorduras e sujidade em
geral. Eficaz contra incrustações de tipo gorduroso e
orgânico.

Detergente alcalino com aplicação por espuma com elevado
poder de dissolução e emulsão
de gorduras e da sujidade em
geral. Alto rendimento contra
incrustações de gordura e/ou
de matéria orgânica

Detergente alcalino espumante com elevado
poder sequestrante.

Detergente neutro de aplicação por espuma formulado
para limpezas manuais.
Compatível com todo o tipo
de superfícies, eficaz contra a gordura e sujidade em
geral.

Detergente de aplicação
por espuma especialmente utilizado em limpezas
manuais. Adequado a todo
o tipo de superfícies. Eficaz
contra gorduras e sujidades
em geral.

Detergente ácido para eliminação de incrustações minerais e orgânicas por projeção
de espuma. Eficiente contra
incrustações de sais de cálcio
e magnésio, incrustações alcalinas, óxidos metálicos e pedra
de leite.

25 kg, 680 kg e 1.000 kg.

25 kg, 600 kg e 1.000 kg.

25 kg, 680 kg e 1.000 kg.

28 kg, e 1.100 kg.

25 kg, 600 kg e 1.000 kg.

Detergente ácido espumante especialmente
formulado para a eliminação de incrustações
minerais e orgânicas em
superfícies de trabalho e
equipamentos. Baseado
em ácido fosfórico.

30 kg, 730 kg e 1.000 kg.

25 Kg e caixa de 4 embalagens/5 Kg.

Detergente espumante especialmente concebido para eliminação
de incrustações minerais e orgânicas das superfícies de trabalho
e equipamentos. Muito eficaz nas
incrustações de sais de cálcio e
magnésio, incrustações alcalinas,
óxidos metálicos e pedra de leite.
27 kg, 700 kg e 1.000 kg.

27 kg, 700 kg e 1.000 kg.

27 Kg, 700 Kg e 1.000 Kg.
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Superfícies

∎∎∎Limpeza e Desinfeção

Limpeza e Desinfeção∎∎∎
A extensa gama de produtos e
equipamentos da Betelgeux,
satisfazem um amplo leque
de necessidades na limpeza
e desinfeção das indústrias
alimentares e bebidas. Estes
produtos são fruto da investigação e experiência desenvolvida por Betelgeux nos últimos 25 anos. O nosso pessoal
técnico altamente qualificado presta assessoria sobre o
produto ou equipamento mais
indicado para cada aplicação
em concreto.
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BETELCHLOR® 65

BETELCHLOR® 35

QUACIDE® DLA

QUACIDE® DA80

Detergente desinfetante alcalino
clorado de aplicação por espuma

Detergente desinfetante alcalino
clorado de aplicação por espuma

Desengordurante e desinfetante com
aplicação por espuma

Detergente desinfetante ácido por
espuma

Detergente desinfetante alcalino,
com mais de 6% de cloro ativo e
elevado poder espumante. A sua
formula favorece a eliminação de
sujidades orgânicas de origem
animal e vegetal. Desinfetante com
ação bactericida e fungicida.

Detergente saenante alcalino, com
mais de 3% de cloro ativo e elevado
poder espumante. A sua formula
favorece a eliminação de sujidades
orgânicas de origem animal e vegetal. Desinfetante com ação bactericida e fungicida.

Desinfetante alcalino com propriedades
desengordurantes para a higiene de
superfícies nas instalações de processos
de fabrico de produtos alimentares. Com
base de quaternários amónios como matéria ativa biocida, aditivado com hidróxido de sódio e tensioativos que proporcionam um grande poder de limpeza.

Detergente desinfetante ácido por
espuma com capacidade para desincrustar, especialmente concebido para a limpeza e desinfeção
diária dos equipamentos e superfícies de trabalho que apresentam
incrustações minerais e sujidades
orgânicas e minerais.

25 kg, 710 kg e 1.000 kg.

25 kg, 680 kg e1.000 kg.

25 kg, 680 kg e 1.000 kg.

25 kg e 1.000 kg.
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Superfícies

∎∎∎Desinfeção

Desinfeção (alcoólicos)∎∎∎

A análise microbiológica das superfícies, assim como a
deteção de resíduos de matéria orgânica após a limpeza e
desinfeção, permitem garantir a eficácia dos processos de
higienização e melhorar a sua eficiência.

A desinfeção de superfícies mediante o uso de desinfetantes alcoólicos de aplicação imediata,
permite o controlo da contaminação microbiológica em pontos
em que o contacto com os alimentos é contínuo.
As desinfeções intermédias,
realizadas durante pausas na
produção ao longo do dia, permitem prevenir contaminações
indesejadas e evitam uma carga
microbiana excessiva nos alimentos.
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QUACIDE® MC7

DECTOCIDE® A30

QUACIDE® P20

DEXACIDE® B10

DECTOCIDE® SB5

DECTOCIDE® H21

DECTOCIDE® H24 LB

DECTOCIDE® H18

Desinfetante de superfícies

Desinfetante de superfícies

Desinfetante de superfícies

Desinfetante de superfícies

Desinfetante de superfícies

Desinfetante alcoólico de superfícies

Desinfetante alcoólico de superfícies

Desinfetante alcoólico de superfícies

Desinfetante de uso geral, baseado numa combinação sinérgica de
quaternários amónios. Adequado
á uma aplicação manual ou com
equipamento de espuma, por
imersão, pulverização ou nebulização. Apresenta amplo espectro de ação biocida. Não se deixa
afetar pela dureza da água.

Desinfetante de superfícies
de alto rendimento baseado
em aminas terciárias. Apresenta um amplo espectro de
ação biocida e não á afetado
pela dureza da água.

Desinfetante de amplo espectro baseado em Biguanida polimérica e quaternários
amónios, alta eficácia a
baixas temperaturas, baixa
toxicidade e rápida eliminação em águas residuais.
Não é afetado pela dureza da
água

Desinfetante de superfícies
baseado em Cloreto de Benzalcônio de amónio (alquil
dimetil benzil amônio). Adequado para aplicação manual, em forma de espuma
ou por imersão. Apresenta
um amplo espectro de ação
biocida.

Desinfetante de superfícies
de alto rendimento baseado
em quaternários amónios e
uma combinação de aldeídos.
Pode ser aplicado a frio ou a
quente independentemente
da dureza da água

Desinfetante de superfícies de aplicação
direta baseado numa solução hidra alcoólica de quaternários amónios e uma
combinação de aldeídos. Elimina maus
odores e apresenta uma grande tolerância às águas duras. Secagem rápida.

Desinfetante de superfícies de aplicação
direta baseado numa combinação sinérgica de aditivos autorizados para uso
alimentar, em solução hidroalcoólica.
Secagem rápida.

Desinfetante de superfícies de aplicação
direta baseado numa solução hidroalcoólica de quaternários amónios e uma
combinação de aldeídos. Elimina maus
odores e apresenta uma grande tolerância às águas duras. Secagem rápida.

Bactericida e fungicida.
Produto pronto para usar.

Bactericida
Produto pronto para usar.

Bactericida
Produto pronto para usar.

Bactericida e fungicida.

Bactericida.

Bactericida.

Bactericida.

Bactericida y fungicida.

25 litros e caixa de 4 garrafas/5 l.

25 kg, 600 kg e 1.000 kg.

25 kg e 600 kg.

25 kg, 600 kg e 1.000 kg.

25 kg e 600 kg.

25 litros, caixa de 12 pulverizadores/1 l,
caixa de 4 garrafas/5 l.

25 litros e caixa de 4 garrafas/5 l.

25 kg, 600 kg e 1.000 kg.
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Circuitos e sistemas CIP

∎∎∎Fase ALCALINA Limpeza

ADITIVOS: Fase Alcalina Limpeza∎∎∎

A limpeza e desinfeção em sistemas fechados: circuitos, depósitos, pasteurizadores, cubas, etc., requer produtos específicos, com espuma controlada, que atuam
por circulação das dissoluções em regime de alta turbulência.

O uso de aditivos nas dissoluções de limpeza de soda cáustica
diminui o consumo da mesma em 50%, ajuda a uma melhor
conservação das instalações, permite controlar as incrustações calcárias e reduz os derrames contaminadores.

A Gama BetANIOS+ inclui produtos para as diversas fases dos ciclos de limpeza:
FASE ALCALINA, FASE ÁCIDA e DESINFEÇÃO, incluindo também aditivos que podem-se incorporar diretamente na soda cáustica e em ácidos.

Realizamos planos à medida de todo o tipo de equipamentos
C.I.P. para a limpeza e desinfeção de instalações de líquidos
alimentares, adaptados às necessidades dos nossos clientes.

O Departamento de Serviço ao Cliente de Betelgeux, presta assessoria aos seus
clientes para determinar os ciclos de limpeza idóneos , estudando as velocidades
de fluxo, temperaturas, concentrações e tempos ótimos de cada fase, para garantir uma eliminação adequada das incrustações e dos microrganismos, prevenindo
a formação de bio filmes.
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BETELENE® SB

BETELENE® DB50

BETELENE® USP +

BETELENE® USP 20-20 BETELENE® USP 20-10

ADITIVO SX25

ADITIVO SX30

BETELENE® ALCOX

Detergente alcalino para
circuitos CIP

Detergente alcalino para
circuitos CIP

Detergente alcalino de um só
passo para circuitos CIP

Detergente alcalino de um só
passo para circuitos CIP

Detergente alcalino de um só
passo para circuitos CIP

Aditivo para dissoluções de soda cáustica

Aditivo para soda cáustica

Aditivo oxidante para detergentes alcalinos

Detergente alcalino não
espumante baseado e aditivado com sequestrantes
de tensioativos. Forte ação
de limpeza em todo o tipo
de circuitos e sistemas de
limpeza CIP.

Detergente alcalino não
espumante com base em
hidróxido de sódio e potássio. Forte ação desengordurante e de limpeza em
todo o tipo de circuitos e
sistemas de limpeza CIP.

Detergente alcalino e grande capacidade sequestrante.
Especialmente concebido para
melhorar a eficácia das limpezas alcalina com soda cáustica
em águas duras, permite espaçar as fases de limpeza ácida,
economizando água e aumentando o tempo de produção.

Detergente alcalino sem espuma
baseado em hidróxido de sódio
ativado com tensioativos e sequestrantes, reduzindo necessidade de limpezas ácidas. Potente
ação de limpeza em todo o tipo de
circuitos e sistemas de limpeza
CIP em águas duras.

Detergente alcalino sem espuma
baseado em hidróxido de sódio
aditivado com tensioativos e sequestrantes, reduzindo a necessidade de limpezas ácidas. Grande
ação de limpeza em todo o tipo de
circuitos e sistemas de limpeza
CIP em águas de dureza média.

Aditivo para dissoluções diluídas de soda
cáustica. Diminui a tensão superficial das
dissoluções de limpeza alcalinas, proporciona poder sequestrante e melhora as propriedades de limpeza. Espuma controlada.

Aditivo para adicionar diretamente nas soluções de soda cáustica concentradas. Com
tensioativos, dispersantes e anti floculante.
Dispersa os depósitos minerais e orgânicos. Limita a carbonatação das soluções de
detergentes alcalinos.

Baseado em peróxido de hidrogénio, proporciona um efeito higienizante e desinfetante.
Contribui para melhorar as propriedades de
limpeza em soluções alcalinas.

Para uso em sistemas CIP e em sistemas de
limpeza automáticos. Concentração de uso:
entre o 5 e o 10% consoante a soda.

Para uso em sistemas CIP e em sistemas de
limpeza automáticos, com valores de Dureza
da água entre 20º e 40º “Franceses”.

Concentrações de uso: entre 1 e 5 %.

33 kg e 1.000 kg.

33 Kg e 1.250 Kg.

33 Kg e 1.000 Kg.

32 kg e 1.100 kg.

32 kg e 1.100 kg.

25 kg.

25 kg.

28 kg e 1.000 kg.
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Circuitos e sistemas CIP

∎∎∎Fase ÁCIDA Limpeza
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Fase ÁCIDA Limpeza∎∎∎

DESINCRUSTANTE SH15 eco

DESINCRUSTANTE SH15

BETELCLEAN® CIP180 P

BETELCLEAN® CIP180

BETELENE® NS160

Detergente ácido para circuitos CIP

Detergente ácido para circuitos CIP

Detergente ácido para circuitos CIP

Detergente ácido para circuitos CIP

Detergente ácido para circuitos CIP

Detergente de ação desincrustante e
limpeza para todo o tipo de circuitos e
sistemas de limpeza CIP.
Sem fosfatos.
É utilizado dissolvido em água em proporção variável segundo a aplicação e o
grau de sujidade. Aplicação por imersão
ou circulação.

Detergente de ação desincrustam-te e
de limpeza baseado em ácido fosfórico
para todo o tipo de circuitos e sistemas
de limpeza CIP. Utiliza-se dissolvido em
água em proporções variáveis consoante
a aplicação e o grau de sujidade. Aplicação por imersão ou circulação.

Detergente para máquinas lavadoras e
circuitos baseado em tensioativos não
iónicos, com agentes anti espumantes médio ácido, combinação de ácido
fosfórico e sulfúrico. Utiliza-se dissolvido em água em proporções variáveis
segundo a aplicação e grau de sujidade.

Detergente para máquinas automáticas
e circuitos, baseado em ácido fosfórico,
tensioativos não iónicos e agentes anti
espumantes.
É utilizado por imersão ou circulação
em proporção variável segundo o grau
de sujidade.

Detergente com ação de limpeza e
desincrustam-te para todo o tipo de
circuitos e sistemas de limpeza CIP.
Baseado em ácido nítrico.
Doseamento por condutividade.
Aplicação por circulação em proporção
variável segundo a aplicação e o grau de
sujidade.

30 kg e 1.000 kg.

30 kg e 1.000 kg.

30 kg e 1.000 kg.

30 kg e 1.000 kg.

30 kg e 1.200 kg.
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Circuitos e sistemas CIP

∎∎∎Desinfeção

Desinfeção∎∎∎

Rotação de desinfetantes
Os desinfetantes na sua fórmula costumam possuir matérias ativas distintas. Para evitar o aparecimento
de fenómenos de adaptação e resistências, é recomendado efetuar rotações periódicas (quinzenais ou mensais) com desinfetantes formulados
com matérias ativas diferentes.

16

BETELENE® OX150

BETELENE® OX50

QUACIDE® PQ60 EC

BETELENE® SP20

BETELCLHOR® 55EC

Desinfetante para circuitos

Desinfetante para
circuitos

Desinfetante para circuitos

Desinfetante para circuitos

Desinfetante desinfetante alcalino
clorado para circuitos

Desinfetante de amplo
espectro baseado numa
solução estabilizada de ácido peracético a 15 %. Alta
capacidade oxidante e desodorizante. Indicado para
a desinfeção de circuitos
e utensílios em indústria
alimentar.
Bactericida e fungicida.

Desinfetante de amplo
espectro baseado numa
solução estabilizada de
ácido peracético a 5 %.
Alta capacidade oxidante
e desodorizante. Indicado para a desinfeção de
circuitos, utensílios em
indústria alimentar.
Bactericida e fungicida.

Desinfetante de amplo espectro especialmente desenvolvido para a desinfeção de circuitos e instalações de indústrias
de bebidas e alimentares.
Pode aplicar-se a quente ou a
frio, em águas duras ou moles.
(Aprovado por a DGV).
Bactericida.

Desinfetante de amplo espectro
especialmente desenvolvido
pra a desinfeção de circuitos
e instalações de indústrias de
bebidas e alimentares. Pode
aplicar-se a quente ou frio, em
águas duras ou moles.

Detergente desinfetante com espuma controlada, com mais de 5% de
cloro ativo. A sua formula favorece
a eliminação de sujidades orgânicas de origem animal e vegetal.
Capacidade biocida elevada.

30 kg e 1.000 kg.

30 kg e 1.000 kg.

25 kg, 60 Kg, 210 Kg e 1.000 kg.

27 kg e 215 kg.

Bactericida e fungicida .

Bactericida e fungicida.

25 kg e 1.000 kg.
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Lubrificação

Fatores que influenciam na
lubrificação
Instalação: Estado das superfícies, textura, material das cadeias, número de doseadores.
Fatores físicos: Temperatura, distância
do transportador, velocidade, carga, ruído.
Fatores químicos: Doses do lubrificante,
pH, dureza da água, precipitações, formação de espuma.

BETELENE® LUB409

BANDFIT NT

BETELENE® LUB 504

BETELENE® LUB 508

Lubrificante de limpeza

Lubrificante de alto rendimento

Lubrificante em silicone

Lubrificante em silicone

Lubrificante para cadeias de
transporte em indústrias embaladoras. Possui um elevado poder de lubrificação e de limpeza
das cadeias transportadoras.
Não é afetado pela dureza da
água.

Um novo lubrificante para cadeias de transporte em indústrias embaladoras. Possui um
elevado poder de lubrificação e
de limpeza das cadeias transportadoras.

Lubrificante à base de silicone
para cadeias transportadoras
em indústrias de engarrafamento. Possui elevado poder de
lubrificação. Apresenta ótima
compatibilidade com águas de
dureza distintas.

Lubrificante à base de silicone
para cadeias transportadoras
em indústrias de engarrafamento. Possui elevado poder
de lubrificação. Apresenta uma
boa compatibilidade com águas
de durezas distintas.

25 kg, 210 kg e 1.000 kg.

25 kg e 940 kg.

25 kg, 200 kg e 1.000 kg.

25 kg, 200 kg e 1.000 kg.
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Máquinas automáticas

∎∎∎Limpeza e desinfeção de moldes
A limpeza e desinfeção em máquinas automáticas, exige o uso
de produtos criados especialmente para eliminar de forma
eficaz os restos de sujidade e
controlar adequadamente a
contaminação microbiana. A
Gama BETELGEUX inclui produtos específicos para limpeza e desinfeção de moldes em
queijarias e outras indústrias,
tabuleiros, caixas, paletes, etc.,
assim como produtos para a
lavagem automática de chão e
outras aplicações automáticas.
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Limpeza de chão∎∎∎
BETELENE® GC8 +

BETELENE® GC8

BETELENE® MS-NP

BETELENE® S-NP

BETELENE® DB517

BETELENE® CLEANER

BETELENE® L-MS

Detergente para máquinas
de lavar moldes sem
fosfatos

Detergente para lavadoras
de moldes sem fosfatos

Detergente de limpeza sem
fosfatos

Detergente para máquinas
de lavar moldes sem
fosfatos

Detergente alcalino para
máquinas de lavar chão

Detergente neutro para
máquinas de lavar chão

Detergente neutro aromatizado
para chão

Detergente sem fosfato para
a limpeza de moldes em
queijarias. Doseamento por
condutividade com poder
oxidante e branqueador.

Detergente ácido de espuma controlada, sem ácido
fosfórico, para limpeza de
moldes e máquinas em
indústrias do queijo.

Detergente ácido sem fosfatos, para limpeza de moldes em queijarias. Ação de
grande higiene. Apresenta
elevado poder de limpeza
contra gorduras e proteínas.

Detergente ácido sem
fosfatos para a limpeza de
moldes em queijarias. Eficaz
contra gorduras e proteínas.

Detergente desengordurante
líquido altamente alcalino e com
espuma controlada. Elevado
poder de dissolução e emulsão
de gorduras e matéria orgânica
incrustada.

Detergente desengordurante
líquido, de baixa alcalinidade, não
agressivo e com espuma controlada. Elevado poder de dissolução
e emulsão de gorduras e matéria
orgânica incrustada.

Detergente neutro, com um agradável aroma a limão, criado especialmente para uso na limpeza
de chão que apresente sujidade
moderada. Composição baseada
em tensioativos não iónicos, sequestrantes e coadjuvantes.

30 Kg e 1.100 Kg.

25 kg e 1000 kg.

28 kg e 1.100 kg.

30 kg e 1100 kg.

25 kg, 1.000 kg e caixa de 4 garrafas/5 kg.

25 kg.

25 kg e caixa de 4 garrafas/5 kg.

BETELCLEAN®
DK220 EC PLUS

BETELCLEAN®
DK120

BETELCLEAN®
DK100

BETELCLEAN®
DK35

Detergente de limpeza para
máquinas de lavar moldes

Detergente para
lavadoras de moldes

Detergente para
lavadoras de moldes

Detergente para
lavadoras de moldes sem
fosfatos

Detergente de espuma
controlada baseada em ácido
fosfórico para a limpeza de
moldes em queijarias. Além
da sua ação como detergente
ácido, possui na sua formula,
tensioativos catiónicos que
potenciam ação desinfetante.

Detergente ácido de
espuma controlada,
baseado em ácido fosfórico e ácido nítrico, para
a limpeza de moldes em
indústrias de queijo.

Detergente ácido de
espuma controlada, baseado em ácido fosfórico
e ácido sulfúrico, para a
limpeza de moldes em
indústrias de queijo.

Detergente ácido de
espuma controlada, baseado em ácido sulfónico,
para a limpeza de moldes
e equipamentos na indústria de queijo.

33 kg e 1.250 kg.

30 kg e 1.200 kg.

Lavagem de caixas∎∎∎
BETELENE® DB55 PLUS
Detergente alcalino para caixas de
plástico
Detergente de alta alcalinidade não
espumante, formulado à base de
soda cáustica, aditivado com sequestrantes e com poder bactérico
estático. Especialmente concebido
para máquinas automáticas de lavagem de caixas.
25 kg, 700 kg e 1.000 kg.

29 kg e 1.000 kg.

27 kg e 1.000 kg.

Os túneis de lavagem de caixas asseguram uma higienização completa das caixas, garantindo uma maior segurança
perante qualquer agente contaminante
que possa afetar a indústria alimentar.
Dispomos de diferentes tipos de máquinas de lavar caixas dependendo das necessidades de limpeza : capacidade de
limpeza de caixas desde 250 caixas por
hora, até 1.040 caixas por hora com 45
segundos de permanência.
Consultem o nosso departamento técnico para ajustar as máquinas às suas
necessidades particulares.
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Higiene pessoal

Limpieza de botellas

∎∎∎Lavagem de mãos

Desinfeção∎∎∎

Higiene pessoal
A higiene dos manipuladores de alimentos é um requisito imprescindível para a segurança alimentar. Esta higiene
é baseada tanto em práticas de higiene pessoal como na manipulação higiénica do produto alimentar.
Para alcançar os níveis adequados de higiene dos manipuladores, devem facilitar-lhes os produtos e equipamentos
necessários para a lavagem e descontaminação das mãos, limpeza de botas, lavagem de solas, etc.

Procedimento normalizado para a
desinfeção por fricção das mãos
(EN-1500:1997)

LAVAMANOS BET107

DERMEX® D730

Sabão líquido para a higiene das mãos

Gel Hidroalcoólico para
desinfeção de mãos

Produto neutro de poderosa ação de
limpeza com ação dermoprotetora
e suavizante. Biodegradável, independentemente da dureza da água.
Indicado para a higiene pessoal dos
manipuladores de alimentos.
Aplicação direta sobre as mãos: 3 ml
– 30 segundos. Enxaguar com água e
secar.

Gel Hidroalcoólico para
desinfeção de mãos. De fácil
evaporação e sem necessidade
de enxaguar. Contêm agentes
hidratantes que protegem a
pele.

Etapa 1:
palma da mão contra
palma da mão.

Etapa 2:
Palma da mão direita
sobre as costas da
esquerda e vice-versa.

Etapa 3:
palmada mão contra
palma da mão com os
dedos entrelaçados.

Etapa 4:
dedos contra a palma
da mão oposta ao dedos
dobrados.

Etapa 5:
Fricção por rotação dos
dedos da mão esquerda
fechados à volta do
polegar direito e dos
dedos da mão direita
fechados à volta do
polegar esquerdo.

Etapa 6:
Fricção por rotação
das pontas dos dedos
da mão direita contra
a palma esquerda e
das pontas da mão
esquerda contra a
palma direita.

Caixas de 4/5 l e caixas 12/1 l.

Caixas de 4 garrafas/5 kg.

LAVAMANOS BET 105
Sabão líquido para a higiene das mãos
Produto neutro de poderosa ação de
limpeza com ação dermoprotetora
e suavizante. Carácter anticético e
desinfetante. Biodegradável, independentemente da dureza da água.
Aplicação direta sobre as mãos, humedecer previamente as mãos. Enxaguar
com água e secar.
25 Kg e caixas de 4 garrafas/5 kg.
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Desinfeção via aérea

∎∎∎Equipamentos desinfeção ambiental
Nebulizador X3

Nebulizador ND

O nebulizador X3 consiste
num recipiente de 20 litros
onde se incorpora o produto desinfetante. Funciona
unicamente com ar comprimido (8 bar). Está equipado com 3 bicos e pode
saturar rapidamente a atmosfera da sala. Adequado
para o tratamento ambiental de zonas de engarrafamento e embalamento.

O tanque nebulizador ND15
consiste num recipiente de 19,5
litros onde se incorpora o produto desinfetante e é ligado à
linha de ar comprimido da indústria. Com uma pressão de 6
bar é conseguido um tamanho
de partícula de 1 micra, o que
permite alcançar todas as superfícies da sala, incluindo as
zonas inferiores da maquinaria
e estruturas de difícil acesso
na desinfeção habitual por pulverização.

Unidad Central de nebulização
A instalação deste tipo de sistemas é sempre precedida de
um estudo realizado no local por um técnico especialista. É
indispensável conhecer perfeitamente o contexto no qual se
operará a desinfeção via aérea para oferecer as melhores garantias.
Oferecemos uma resposta adaptada a cada caso particular,
tendo em conta a carga microbiana, o volume e a configuração da sala, os fluxos e os tempos disponíveis.
Contacte com nos para saber melhor os nossos equipamentos e solicitar una proposta sem compromisso. betelgeux@betelgeux.pt - Tel. 263 650 030
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Desinfecção ambiental
A desinfeção de ambientes e superfícies por via aérea (DSVA) é realizada
mediante desinfetantes específicos
e equipamentos de nebulização. É
muito apropriada para as zonas críticas da indústria vinícola (sala de
engarrafamento), e permite a eliminação da contaminação microbiana
em zonas de difícil acesso, para a
desinfeção convencional mediante
pulverização.

DECTOCIDE® VA15

QUACIDE® MC7

DECCOFENATO POT

Desinfetante de superfícies de aplicação
ambiental

Desinfetante de superfícies de aplicação
ambiental

Desinfetante ambiental

Desinfetante de ambientes e de superfícies por via aérea. Baseado numa combinação sinérgica de sais de Amónios
Quaternários, Glutaraldeído e solução de
álcool. Amplo espectro de atividade bactericida.

Desinfetante de ambientes e de superfícies, baseado numa combinação sinérgica
de quaternários amónios. Adequado a uma
aplicação por nebulização. Apresenta amplo espectro de ação biocida. Não se deixa
afetar pela dureza da água.

Desinfetante de ambientes. Indicado
para a desinfeção de locais, Câmaras
frigoríficas e armazéns vazios da indústria agro alimentar. Amplo espectro de atividade fungicida.

É utilizado sem diluir: 8 a 12 ml/m3. É aplicado por nebulização e alternadamente por
pulverização. Respeitar um mínimo de 3
horas de tempo de contacto. Ventilar a sala
antes de reutilizá-la.

É aplicado por nebulização e alternadamente por pulverização. Respeitar um
mínimo de 3 horas de tempo de contacto.
Ventilar a sala antes de reutilizá-la.

É utilizado em porção de 250 g por
cada 500 m3.
Ventilar a sala no mínimo 3 horas
antes de reutilizá-la.

25 kg.

25 kg, 600 kg e 1.000 kg.

Caixa com 14 potes para 100 m3 e,
caixa com 10 potes para 500 m3.
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Bio filmes

∎∎∎Deteção de Bio filmes
Bio filmes
A maioria dos micro-organismos não se encontra no ambiente de forma livre, mas
sim fazendo parte de bio filmes.
Um bio filme é formado por células microbianas que aderem a uma superfície e polímero exa celulares de materiais gerados por eles. São colônias de micro-organismos
unidos através de pequenos fios e ligados a um suporte sólido, que oferece estabilidade, nutrientes e espaço.
O bio filme facilita a proliferação de micro-organismos, para lhes proporcionar um
ambiente protegido, húmido e rico em nutrientes. É uma forma de defesa dos microorganismos contra seu ambiente.
Os bio filmes tendem a ser formados simultaneamente por várias espécies microbianas: bactérias, fungos, algas e desenvolvem-se em superfícies que favorecem a sua
aderência (poroso, áspero, ralado) ou superfícies que tenham sido submetidas a um
programa deficiente de limpeza e desinfeção.
As características particulares de bio filmes
fazem com que a sua
deteção e remoção não
seja eficaz usando métodos tradicionais, de
forma que é necessário incorporar nos planos de L+D técnicas e
produtos que garantam o controlo efetivo
da presença de bio filmes.
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Eliminação de Bio filmes ∎∎∎

Prémio em Espanha Produto do Ano

TBF 300
®

Teste para a deteção de bio filmes

O TESTES DE DETEÇÃO DE BIO FILMES TBF 300 é uma nova ferramenta para o controle de higiene, permite detetar a presença de bio
filmes sobre as superfícies de forma rápida e simples.
Este produto contém agentes que identificam a matriz protetora dos
bio filmes mais comuns nas indústrias de alimentos, através da sua
aplicação, os bio filmes são marcadas e é possível detetar a presença
dos mesmos por simples inspeção visual.
O TESTE DE DETEÇÃO DE BIO FILMES TBF 300, é o único produto no
mercado que permite a deteção simples e especifica de bio filmes,
com menos custo do que outras técnicas de controlo da higiene, tais
como, a amostragem de superfícies por meio de placas de cultura ou
o uso da bioluminescência.
Mais informação em www.biofilmtest.com
Caixa de 3 unidades de 150 ml

1.

QUACIDE BF31

QUACIDE BF31EC

Desinfetante por espuma

Desinfetante para circuitos CIP

Desinfetante concebido para a
eliminação de bio filmes em superfícies na indústria, degrada a matriz e
provoca o seu descolamento, sendo
uma alternativa eficaz dos produtos
enzimáticos.

Desinfetante concebido para a eliminação de bio filmes em circuitos da
indústria, degrada a matriz provocando desprendimento, sendo uma
alternativa eficaz para produtos de
enzima.

25 kg.

25 kg.

®

2.

TBF 300 aplica-se em forma de espuma
sobre a superfície a examinar (1.), deixando
um rasto colorado nas Zona onde o bio filme
está presente (2.).

®

1.

2.

3.

A aplicação de BF31 de QUACIDE QUACIDE numa superfície que apresente um bio filme de
Pseudomonas fluorescens distribuídas homogeneamente (107 ufc/cm2). (1).
Produz uma degradação da estrutura do bio filme e a morte de microrganismos presentes
(<10 ufc/cm2). (2).
Após a lavagem da superfície, removido praticamente todos o bio filme. (3).
Imagens obtidas por reagentes de coloração vitais utilizando microscopia focal aumentando reativos
vitais de reagentes.

Control de Bio filmes
O nosso departamento técnico oferece uma série de serviços direcionados para
o controle de bio filmes nas suas instalações:
• Implementação das medidas necessárias para destruição de bio filmes detetados. Entre estas medidas encontram-se:
- Efetuar limpezas mecânicas das superfícies.
- Estabelecer procedimentos adequados para a limpeza e desinfeção
correta de circuitos, pasteurizadores e instalações CIP.
- Limpezas periódicas com produtos específicos.
• Estudo dos locais em que os bio filmes podem desenvolver-se mais facilmente, e quais são os fatores que favorecem a sua formação.
• Assistência na definição e implementação de estratégias a fim de evitar
a formação de bio filmes.
• Verificação periódica da eficácia dos métodos.
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Equipamentos de aplicação

∎∎∎Sistemas centralizados
Unidade central COMBI

Unidades centrais CF e CFD

Satélite HC45-B

Satélite AC45

Satélite fixo HD45-B

Satélite fixo HD25-B

Estas unidades realizam diversas funções: Elevação da pressão, dosificação centralizada de
detergente e desinfetante e servem para a aplicação de água a pressão, limpeza com detergente e
desinfeção. As unidades COMBI são selecionadas
em função do número máximo de operários realizando em simultâneo cada operação.

Estas unidades realizam as funções de dosificação centralizada de detergente (CF e CFD) e de
desinfetante (CFD). As unidades CF e CFD são
selecionadas em função do número máximo de
operários que realizam em simultâneo cada
operação.

Satélite de parede que é
instalado à altura do operário, sendo este quem seleciona as tarefa a realizar,
enxaguamento, espuma e
desinfeção.

Satélite estacionário de
teto. O operário seleciona
as tarefas de enxaguamento, espuma e desinfeção
com um seletor pneumático múltiplo.

Equipamento descentralizado com
dosificação do produto detergente e desinfetante com 2 sistemas
Venturi.

Equipamento descentralizado com
dosificação do produto com sistema Venturi.

Equipamentos de
pressão LDC
Os equipamentos de pressão LDC
aumentam a pressão da água mediante bombas centrífugas. São
equipamentos adequados a mais
de 4 operários quando necessário
a realização simultânea de enxaguamento com água.

Estação unitária LDC
Equipamentos de pressão para
instalarem dentro da zona de
produção. Estes equipamentos
podem alimentar 2 a 4 pontos de
aplicação em simultâneo.

Os sistemas centralizados e satélites evitam o
manuseamento dos produtos pelos operários, oferecem uma
dosagem mais exata, poupam tempo e reduzem o consumo
de água, detergentes e desinfetantes. Realizamos projetos
completos de instalações centralizadas em colaboração com a
Elpress Cleaning Systems.
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Equipamentos de aplicação

Tanques de Espuma

Unidade móvel MLCD
COMPACT

Movisat 45

Satélite BP

Bomba Dosatron

Bombas CRE

Little Star

Tanque para aplicar espuma de 50, 75
e 100 litros de capacidade, apenas requerendo ar comprimido (6 bar) para
o seu funcionamento.

Equipamento de aumento de pressão
móvel. Possui um ponto de aplicação para o enxaguamento, espuma e
desinfeção.

Equipamento móvel de média pressão, preparado para efetuar todas as
operações de enxaguamento, espuma
e desinfeção.

Satélite de baixa pressão que realiza
as tarefas de espuma e desinfeção.

Bomba doseadora proporcional
volumétrica, não necessita de eletricidade. Dispomos de uma variedade
de bombas com diferente caudal e
dosificação.

Bombas centrífugas, multicelulares
verticais.

Equipamento móvel e portátil de acoGerador de espuma económico e simplamento a qualquer tomada de água a ples, dosifica o produto gerando uma
pressão e ar comprimido.
espuma estável.

Foam bottle

Dispomos de uma extensa variedade de equipamentos
para a limpeza e desinfeção nas indústrias alimentares:
Unidades centrais e satélites para a higienização, bombas
para a elevação da pressão (média e alta), equipamentos
de limpeza por projeção de espuma e desinfeção e uma
gama completa de acessórios para a limpeza e desinfeção.
O nosso departamento de engenharia desenvolve projetos
completos para instalações centralizadas e descentralizadas, em colaboração com a Elpress Cleaning Systems.
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Equipamentos de higiene pessoal
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Equipamentos de higiene pessoal

LAVABOS EWG

HDT-WM

HDT

EZW

EDLW

DZW

Lavagem de mãos.
Pode-se eleger entre os
diversos modelos para
ativação da torneira, tanto
por um sensor como por
um pedal de joelho. Todos
os modelos podem ser
instalados diretamente na
parede ou com uma coluna de pé, como também
se pode instalar a saboneteira, dispensador de
papel e caixote do lixo.

Equipamento para a
desinfeção de mãos e
controlo de acesso. No
seu interior existem 2
sensores que ativam os
bicos pulverizando assim
as mãos com o agente
desinfetante, fazendo
girar o torno.

Equipamento para a
desinfeção de mãos e
controlo de acesso. No
seu interior existem 2
sensores que ativam os
bico pulverizando assim
as mãos com o agente
desinfetante, fazendo
girar o torno.

Para a lavagem de solas,
fabricado em aço inoxidável; de fácil manuseamento, com possibilidade de ajustar a dose do
produto de limpeza. A
escova é ativada mediante um sensor situado na
maneta.

Para a lavagem de botas,
cano e sola, fabricado em
aço inoxidável; de fácil
manuseamento, com
possibilidade de ajustar a
dose do produto de limpeza. A escova é ativada mediante um sensor situado
na maneta.

Para a lavagem de solas,
fabricado em aço inoxidável; de fácil manuseamento, com possibilidade
de ajustar a dose do
produto de limpeza.

Tapete de
desinfeção
Tapete para a desinfeção de
solas. Deitar a solução desinfetante, para que o tapete
absorva a solução.

Equipamento Combi
DZD

DZW-HDT

DZD-HDT

Equipamento para a desinfeção de solas. Existem
modelos distintos dependendo do comprimento
banho de desinfeção.

Equipamento para o controlo de acesso às zonas
de produção com limpeza
de solas e desinfeção das
mãos com torno de controlo, inclui um corrimão para
evitar quedas.

Equipamento para controlar o acesso às zonas de
produção para desinfetar
as mãos e a sola dos sapatos, inclui um corrimão
para evitar quedas.

Controlo higiénico de acesso às zonas de
produção
Equipamento para o controlo de acesso às
zonas de produção, tratando-se de uma combinação de equipamentos na entrada e saída
da mesma.
Existem modelos distintos que combinam a
desinfeção ou limpeza das solas e a desinfeção das mãos, tanto na entrada com na saída
segundo as necessidades da indústria.
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Divisão de serviços de Betelgeux

FORMAÇÃO

LABORATÓRIO DE ANÁLISES

Contamos com uma equipa de ampla e reconhecida experiência na criação, direção e execução
de planos de formação contínua.

O laboratório de análises de alimentos da
Betelgeux possui a certificação ISO 9001:2000
e está autorizado para a realização de análise
microbiológica de alimentos, superfícies e
águas de consumo humano (RD 140/2003).
Oferece entre outros os seguintes serviços:
• Análise microbiológica e física química de
águas.
• Análise microbiológica de alimentos.
• Análise da higiene em instalações, mediante a técnica microbiológica de inoculação
por contacto.
• Análise de patogénicos nas superfícies:
Salmonela, Listéria , E. Cóli.
• Análise microbiológica de ambientes mediante a técnica de filtração.

Os nossos cursos contam com o apoio de apresentações informatizadas, incluindo fotografias
abundantes, gráficos, desenhos e filmes e abordam, entre outras as seguintes matérias:
• Manipulador de alimentos.
• Sistemas de qualidade.
• Limpeza e Desinfeção nas indústrias
agroalimentares.
• Segurança alimentar.
• Validação de planos de L+D na indústria
agroalimentar.
• Prevenção de riscos laborais.
• Cursos específicos segundo o sector de
atividade.
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ASSESSORIA
• Auditorias dos sistemas de higiene nas quais se
avaliam os procedimentos, sistemas e equipamentos de higienização. O objetivo final é conseguir que todos os processos se desenvolvam da
forma mais eficaz e com a maior garantia sanitária, para obter produtos sem alterações organolépticas, sem riscos para a saúde do consumidor e
com a maior vida comercial.
• Projetos de melhoria da qualidade nos quais se
avaliam aspetos concretos do processo produtivo e se planeiam melhoramentos para evitarem
percas na produtividade e na qualidade.
• Sistemas de qualidade. Assessoria para a implantação, melhoria e continuidade dos sistemas de
qualidade e a sua adaptação às normas de referência: APPCC, BRC, IFS, FACE, etc.
• Assessoria sobre o plano higiénico das instalações
e dos fluxos de pessoal entre as distintas áreas de
trabalho.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Na Betelgeux o cliente tem a prioridade absoluta. A
nossa empresa tem o objetivo de satisfazer as expectativas e necessidades dos seus clientes, e neste sentido,
a nossa missão, tanto a nível corporativo como individual, é conseguir essa satisfação.
Dentro do conceito de serviço associado à comercialização dos nossos produtos, a ASSISTÊNCIA TÉCNICA
ocupa um lugar especial, já que é o que permite diferenciar-nos dos nossos concorrentes.
O nosso pessoal de Assistência Técnica presta assessoria sobre todos os aspetos relacionados com a higiene das suas instalações:
• Os produtos adequados.
• Procedimentos de L+D (Limpeza e Desinfeção)
concretos à indústria.
• Controlo e doseamento correto de cada produto.
• Revisão das medidas de segurança na manipulação e armazenamento dos produtos de L+D.
• Equipamentos necessários para cada aplicação.
• Análise microbiológica de superfícies e ambientes
das instalações.
• Seguimento dos resultados obtidos.
• Assessoria técnica sobre qualquer aspeto relacionado com a higiene das instalações e dos alimentos.
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