
MS Topfoam

Instalações e equipamentos impecavelmente limpos!



A sujeira é um terreno fértil para os microorganismos (inclusive 

os patogênicos) e influencia altamente os resultados zootécnicos. 

Reduzir a carga microbiana durante a limpeza é fundamental para 

que um desinfetante possa agir e cumprir o seu papel. Por isso, 

uma limpeza completa não é possível sem o uso de um detergente.

Um ambiente limpo proporciona um melhor status sanitário.

O MS Topfoam é um poderoso agente de formação de espuma de contato prolongado.  

Adequado para aplicação em instalações de bovinos, suínos e aves.

MS Topfoam

Excelente
adesão às
superfícies 
verticais

Remoção eficaz
de contaminantes

Até 30% de 
redução no tempo
de lavação e no 

consumo 
de água

As vantagens de um produto com alta capacidade de formação de espuma:

 Visível. Você consegue ver as superfícies completamente cobertas pela espuma.

 Limpa em profundidade. A espuma penetra na sujeira mesmo quando há um alto teor de    

 gorduras ou proteínas. 

 Econômico. Uma pequena quantidade do produto produz muita espuma.

 Tempo de contato. A espuma tem poderosa adesão às superfícies verticais.



Imediatamente após
retirar os animais

Após a lavação
com água Após a limpeza Após a desinfecção

50.000.000
microorganismos/cm²

20.000.000
microorganismos/cm²

100.000
microorganismos/cm²

<500
microorganismos/cm²

Desalojado Lavado com água Lavado com 
MS Topfoam Desinfetado

Passo-a-passo para higienização:

1
Preparo inicial. Retire todos os materiais e equipamentos (estrume, bebedouros, comedouros, etc.) 
da instalação.

2
Aplicação do Topfoam em todas as superfícies da instalação (limpeza). Em casos de sujeira 
incrustada, pré-umedecer as superfícies.

3
Enxágue da instalação (e todos os materiais associados) usando um jato de alta pressão, e em 
seguida, enxágue com baixa pressão.

4
Desinfecção do ambiente para eliminação dos microorganismos restantes (uso de um bom 
desinfetante)..

5 Ambiente com baixa pressão de patógenos. A instalação está pronta para ser usada novamente.

Pressão de infecção no ambiente

Utilize os biocidas com cuidado. Leia o rótulo ea informação do produto antes de usar.
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MS Greenline 
O equipamento mais completo
para lavação de granjas e fazendas. 

O MS Greenline é uma potente lavadora de 

alta pressão que se conecta mutuamente aos 

reservatórios de detergente e desinfetante.

Trata-se de uma excelente ferramenta para a 

limpeza e desinfecção de instalações de forma 

prática, rápida, e eficiente.




