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Nome comercial do produto: ENZILUX® 
Composição: Enzimas dos grupos protease, amilase, carboidrase e lipase, tensoativo, 
álcool isopropílico, dissolvente, estabilizante, coadjuvante e regulador de pH. 
 
Classificação 
Detergente enzimático. 
 
Forma de apresentação:  Líquido. 
Embalagem: Frasco 1 litro 
                      Galão 5 litros. 
               
Dados gerais: 
Finalidade do produto: ENZILUX é um detergente enzimático de alta eficácia limpadora 
destinado a dissolver e digerir matéria orgânica (sangue, tecido, pus, muco) e outras 
sujidades aderidas a instrumentais, fibroscópios e outros artigos após o uso. 
ENZILUX foi especialmente desenvolvido para uso na limpeza manual e automática 
(lavadoras automáticas de instrumentos, fibroscópios e ultrassônicas), sendo compatível, 
devido à sua especial combinação tensoativa, enzimas e pH, com os mais delicados 
instrumentais – incluindo instrumentos anodizados. 
 
Modo de usar:  
- Limpeza manual: Diluir 2mL do produto para cada litro de água. Manter os instrumentais 
imersos na solução por 5 a 10 minutos.  
- Limpeza automática: Diluir 2mL do produto para cada litro de água a 40 e 55°’C.  
 
Rendimento: 1 galão de 5L rende 2.500L de solução pronto uso. 
 
Vida útil: Utilizar a solução imediatamente após o preparo. A reutilização da solução de 
limpeza pode provocar perda da eficiência.  
 
Dados físico-químicos:  
Estado físico: Líquido 
Coloração: Amarelo 
pH do produto puro: 6,5 – 7,5 
Densidade: 1,000 – 1,040 
 
Armazenamento: Manter o produto em sua embalagem original, em local fresco e protegido 
de luz solar direta.  
 
Precauções:  
Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos. Evite o contato prolongado 
com a pele. Depois de utilizar o produto, lave e seque as mãos. Em caso de contato com os 
olhos, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque 
vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do 
produto. 
 
Prazo de validade: 2 anos. 
  
5L - Reg.MS nº 3.2430.0014.001-8 
1L - Reg.MS nº 3.2430.0014.002-6 

 

 


