
 

 

 

Descrição: Solução aquosa à base de carbamato e isotiazolinona.

Aspecto: Líquido amarelo claro.

Matéria Ativa: 39 – 41%

Densidade: 1,18 –

pH (sol. 10%): 9,5 – 12

Solubilidade: Facilmente miscível com água e alcoóis inferiores.

Estabilidade: Estável em pH 7 

Aplicação: Remolho de peles.

Propriedades: UNICIDE

prevenção do 

às peles. Os micróbios, particularmente as bactérias, podem se multiplicar 

muito rapidamente nos banhos de remolho que não contenham 

conservantes. Isto pode causar danos irreversíveis aos couros.

O crescimento descontrolado de micróbios no remolho pode ser detectado 

pelo cheiro putrefato e porque as peles apresentam soltura dos pelos. Os 

danos causados podem ser evitados por meio da adição de 

na operação de remolhos. Os danos causados p

conservação inadequada não podem ser desfeitos pelo 

Sugestão de uso: UNICIDE

no início do processo de remolho. Para peles salgadas e verdes 

recomendamos 

Armazenagem: Recomendamos conservar o produto fechado em sua embalagem original, 

em ambiente limpo controlado e sem temperaturas extremas.

  

 

Embalagem: Bombonas

 

UNICIDE

Solução aquosa à base de carbamato e isotiazolinona. 

Líquido amarelo claro. 

41% 

– 1,19 g/cm³ a 20°C. 

12,0 

Facilmente miscível com água e alcoóis inferiores. 

Estável em pH 7 – 13. 

Remolho de peles. 

UNICIDE® BAC é um microbicida particularmente adequado para a 

prevenção do crescimento de bactérias no remolho e ataques microbianos 

às peles. Os micróbios, particularmente as bactérias, podem se multiplicar 

muito rapidamente nos banhos de remolho que não contenham 

conservantes. Isto pode causar danos irreversíveis aos couros.

crescimento descontrolado de micróbios no remolho pode ser detectado 

pelo cheiro putrefato e porque as peles apresentam soltura dos pelos. Os 

danos causados podem ser evitados por meio da adição de 

na operação de remolhos. Os danos causados previamente resultantes da 

conservação inadequada não podem ser desfeitos pelo 

UNICIDE® BAC deve ser adicionado no banho de remolho antes das peles, 

no início do processo de remolho. Para peles salgadas e verdes 

recomendamos 0,05% - 0,15% sobre peso do material.

Recomendamos conservar o produto fechado em sua embalagem original, 

em ambiente limpo controlado e sem temperaturas extremas.

Bombonas de 30 Kg ou IBC com 1.200 Kg. 

UNICIDE® BAC 

Bactericida 

 

é um microbicida particularmente adequado para a 

crescimento de bactérias no remolho e ataques microbianos 

às peles. Os micróbios, particularmente as bactérias, podem se multiplicar 

muito rapidamente nos banhos de remolho que não contenham 

conservantes. Isto pode causar danos irreversíveis aos couros. 

crescimento descontrolado de micróbios no remolho pode ser detectado 

pelo cheiro putrefato e porque as peles apresentam soltura dos pelos. Os 

danos causados podem ser evitados por meio da adição de UNICIDE® BAC, 

reviamente resultantes da 

conservação inadequada não podem ser desfeitos pelo UNICIDE® BAC. 

deve ser adicionado no banho de remolho antes das peles, 

no início do processo de remolho. Para peles salgadas e verdes 

0,15% sobre peso do material. 

Recomendamos conservar o produto fechado em sua embalagem original, 

em ambiente limpo controlado e sem temperaturas extremas. 


