
 
 
 
 

FICHA TÉCNICA 
 
 

a) Nome comercial: Delyme (Desincrustante ácido) 

b) Registro na Anvisa/MS:  313810009 

c) Embalagens: Embalagem de polietileno de 1 e 4 L. 
 
d) Finalidade de uso: 

  Delyme promove a remoção de crostas e depósitos minerais alcalinos da 

parte interna de termodesinfectadoras e equipamentos em aço inox, além de prevenir o 

acúmulo de resíduos provenientes da água mantendo as lavadoras livres de detritos 

prejudiciais ao seu perfeito desempenho. Mantém as lavadoras sem manchas e com 

superfícies brilhantes. 

Sujidade ou incrustação média, manchas claras e/ou depósito alcalino: 

1. Usar 4mL de DELYME® para cada litro de água;  

2. Fazer um ciclo de, no mínimo, 10 minutos com água na temperatura de 45°C;  

3. Enxaguar a câmara com água quente por no mínimo 10 minutos;  

4. Se possível, descartar o produto por sistema de dispensação automática  para  

    evitar contato com o mesmo. 

 

Sujidade pesada, manchas escuras com vestígio de depósitos antigos: 

1. Usar 60mL de DELYME® para cada litro de água;  

2. Fazer um ciclo de, no mínimo, 10 minutos com água na temperatura de 45°C;  

3. Enxaguar a câmara com água quente por no mínimo 10 minutos;  

4. Se possível, descartar o produto por sistema de dispensação automática  para  

    evitar contato com o mesmo. 

 

e) Prazo de validade: três anos 
 
f) Cuidados de conservação:  

  Estocar o produto bem fechado em lugar fresco e seco, longe da luz e de 

substâncias fortemente alcalinas. 



 
 
 

 
g) Produção e controle:  

  A produção de Delyme segue um padrão reconhecido nos EUA, o qual é 

inspecionado periodicamente para certificação. A empresa “The Ruhof Corporation” é 

aprovada pelo Quality Assurance Systems Inc, possuindo certificações ISO 

13485:2003 e 14001:2004. 

 
h) Dados físico-químicos: 

 
a. Ponto de ebulição:  100ºC 

b. Densidade específica (H2O=1) = 1,20 

c. Solubilidade em água: Completa 

d. pH: 1,5 

 
i) Dados complementares:  

  O produto é embalado e rotulado em língua portuguesa, pelo fabricante. 

Não há fracionamento ou nenhum outro manuseio do conteúdo das embalagens pelo 

importador ou distribuidores no Brasil. 

Produto registrado pela ANVISA. 

 
j) Responsável técnica: Farm. Claudia Dentee. - CRF/ RS 9956 
 
 
 
 
 

Claudia Dentee 
                    Responsável Técnica 

                CRF/RS 9956      

 
 

 

 


