
 

 

 

control e emulsionantes 

Emulsão Controladora de Espuma 

// Descrição:  

CONTROL E é uma emulsão aquosa não iónica formada à base de 

dimetil polisiloxano, molhantes, estabilizantes e conservantes, de 

grande eficácia para eliminar espuma. 

// Propriedades:  

CONTROL E elimina rápida e totalmente a espuma em todos os meios 

aquáticos das várias industrias e em especial nas “ETARS”. Tem ação 

imediata e efeito permanente. Garante uma estabilidade de grande 

eficácia em meios ácidos e alcalinos. Não contém agentes cáusticos 

ou corrosivos. Não provoca danos nas superfícies onde é aplicado. 

Não é tóxico nas concentrações de aplicação. 

// Campo de Aplicação:  

CONTOL E está particularmente indicado para a eliminação de espuma 

nas “ETARS” e ainda em todos os processos industriais geradores de 

espuma tais como adegas, empresas de enchimento de gás (lavagem 

de garrafas), empresas gráficas e outros locais onde se utilizam 

detergentes e outros tensioativos para lavagem, que formam espuma. 

// Modo de Emprego:  

Recomenda-se a diluição prévia em água na proporção de 1/5. (Um litro 

de produto diluído em quatro litros de água). As concentrações de 

CONTROL E a utilizar poderão variar consoante o meio de aplicação, a 

temperatura, o pH, e a intensidade de agitação. Poderemos, no entanto, 

recomendar a título orientativo, como tratamento inicial 1 litro da 

solução de CONTROL E por cada m3 de água da capacidade da 

“ETAR”. Para tratamento de continuidade, recomenda-se, da mesma 

forma, 1 litro da solução por cada m3 de água que entra na “ETAR”, 

durante uma hora. (Exemplo: se entrarem 5 m3 de água por hora, em 

média, deverá utilizar-se diariamente 5 litros da solução de CONTROL 

E). Como se pode verificar esta resolução é bastante rentável e 

económica, dado que se consome apenas 0,2 litros de produto puro 

por cada m3 de água. O produto deverá ser colocado uma vez por dia 

junto à entrada da “ETAR”. 

// Armazenagem:  

O produto CONTROL E conservar-se-á durante seis meses após a 

venda sem perder as suas características, desde que se mantenha na 

sua embalagem de origem, tendo o cuidado de a manter fechada. 

Manter fora do alcance das crianças. 
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Aspeto Líquido 

Cor Branco 

Aroma Característico 

pH 6,00 – 9,00 

  

 


