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Neogen lança produtos de limpeza agrícola sem fosfatos EVO
LEXINGTON, Kentucky, 26 de setembro de 2018 - A Neogen Corporation anunciou hoje que desenvolveu uma
linha eficaz de produtos de limpeza sem fosfatos e biodegradáveis para uma ampla variedade de aplicações
agrícolas.
A nova linha ecológica de produtos de limpeza da Neogen inclui o Acid-A-Foam™ EVO, o Chlor-A-Foam™ EVO
e o Acid Tray Wash EVO, os quais serão utilizados principalmente na indústria avícola em salas de incubação, e
Farm-Foam EVO, desenvolvido para a limpeza geral em instalações agrícolas para todas as espécies.
“Desenvolvemos a nossa linha EVO em resposta às preferências das indústrias que servimos para produtos
sustentáveis, mais ecológicos”, disse Katlyn Connelly, da Neogen. “Muitos dos nossos clientes expressaram
seu desejo de utilizar produtos de limpeza sem fosfato que incluam detergentes biodegradáveis. Temos o
prazer de anunciar que nossas novas formulações de limpeza EVO não contêm fosfato e são biodegradáveis,
mantendo a mesma eficácia e desempenho das nossas formulações tradicionais .”
Os novos produtos incluem:
• Acid-A-Foam EVO – Acid-A-Foam EVO é um limpador de espuma ácido sem fosfato, usado como
uma alternativa espumante para incubadoras, equipamento ou limpadores de celeiro para remover
resíduos de detergente, incrustações minerais e outros materiais difíceis de remover.
•

Chlor-A-Foam EVO – Chlor-A-Foam EVO, este limpador de incubadoras e equipamento é um produto
de limpeza alcalino sem fosfatos e de alta formação de espuma, que remove rapidamente resíduos de
proteínas, gorduras e hidratos de carbono das superfícies, bem como manchas amarelas persistentes.

•

Acid Tray Wash EVO – Acid Tray Wash EVO é um limpador acidificado, sem fosfato e não espumante
para bandejas de lavagem, caixas plásticas para pintinhos, caixas para ovos e placas de enchimento
em lavadoras automáticas de bandejas. É também um excelente enxaguador ácido e descalcificador
de equipamentos.

•

Farm-Foam EVO – Farm-Foam EVO é um produto de limpeza alcalino, espumante e sem fosfato
utilizado para a remoção de solos orgânicos, especialmente gorduras e graxas. É ideal para a remoção
de material fecal e solo em instalações de suínos e aves, incubadoras e outras instalações de
confinamento de animais.

A Neogen oferece uma ampla gama de produtos de limpeza e desinfetantes, formulados para fornecer
produtos químicos da mais alta qualidade e eficácia, para uso em todos os tipos de instalações de cuidados
com animais, desde a criação de animais até clínicas veterinárias de animais de companhia.

—MAIS—

Para mais informações, entre em contato com a Neogen no 859/254-1221 ou visite animal.safety.neogen.com.
A Neogen Corporation (Nasdaq: NEOG) desenvolve e comercializa produtos para a segurança alimentar e de
animais. A divisão de Segurança Alimentar da Neogen comercializa meios de cultura desidratados, kits para
testes diagnósticos de bactérias transmitidas por alimentos, toxinas naturais, alergênicos, resíduos de drogas,
doenças em plantas e controle de sanitização. A divisão de Segurança Animal é líder no desenvolvimento
de genômica animal juntamente com a fabricação e distribuição de uma variedade de produtos veterinários,
incluindo: kits diagnósticos, produtos farmacêuticos, instrumentos veterinários, tratamentos de feridas e
desinfetantes.
###

Esta divulgação está sendo apresentada em português somente para fins de tradução.

