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DESCRIÇÃO DO PRODUTO XY-12® é um desinfetante e biocida líquido, a base de hipoclorito de sódio, 
para superfícies de indústrias alimentícias. XY-12® pode ser utilizado para 
controle microbiológico de água de sistemas de resfriamento, E.T.A’s, 
E.T.E’s, piscinas, tanques, etc, podendo ser destinado para desinfecção de 
água para consumo humano. Também eficiente na remoção de manganês, 
ferro e cor em águas. 

 
 
 
 

BENEFÍCIOS Economiza dinheiro 

♦ Versátil, desinfetante e biocida clorado multiuso 
 

Economiza tempo 

♦ Livre de enxágue – não deixa residual, sedimento, depósitos ou películas. 

♦ Manuseio Prático e seguro – facilmente dosado através de 
pulverizadores, alimentadores ou cloradores. 

 
Promove a garantia de qualidade 

♦ Realça a qualidade do produto acabado e a vida útil quando usado em um 
programa profissional total de produto e serviço Ecolab. 

 
 

PROPRIEDADES Estado físico   Líquido límpido 
Cor   Amarelo 
Odor   Cloro 
Densidade (25ºC)   1,160 – 1,260 g/cm3

 

pH 1% (p/v)   10,5 – 11,5 
Cloro disponível   10,0 – 12,0% 

 
 
 

DIREÇÕES DE USO       Antes de aplicar XY-12®, limpe e enxágue a superfície a ser desinfetada. 

Para desinfecção de equipamentos e superfícies não porosas que entram 
em contato com alimentos, usar uma concentração de 200 ppm de cloro ativo 
0,2% do produto em água) por um tempo de contato mínimo de 10 minutos,  
a  temperatura  ambiente.  Sobre equipamentos e superfícies porosas que 
entram em contato com alimentos, usar uma concentração de 600 ppm de 
cloro ativo (0,6% do produto em água) por um tempo de contato 
mínimo de 10 minutos, a temperatura ambiente. Não há necessidade de 
enxágue após a aplicação. 

 

Sistemas de refrigeração 

Determinar a demanda de cloro da água, a fim de estimar a dosagem 
necessária para manter 1 mg/l de cloro residual livre no tempo de contato de 1 
hora. Dosá-lo na bacia da torre (poço das bombas) durante o tempo de ciclo 
do sistema e analisar os teores de cloro residual na água de retorno. 
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Piscina 

Dosá-lo na concentração de 2% continuamente, mantendo o teor de 
cloroIresidual livre mínimo acima de 50% do teor de cloro residual total. O 
teor de cloro residual livre deverá ser de 1 mg/l. 

 

Abastecimento 

Dosá-lo continuamente, mantendo o teor de cloro residual livre entre 0,5 e 1,5 
mg/l.DESINFETANTE E BIOCI 
 
Nota: Este produto degrada com o tempo. Use um kit de teste para cloro, 
quando necessário, para obter o nível de cloro disponível. 
 
Utilize equipamento dosador ECOLAB. 
 
Consulte seu especialista Ecolab para instruções de uso específicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


