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MELHOR
DESEMPENHO PARA
INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIA
E FARMACÊUTICA

Com o crescimento da
demanda pelo bem-estar e por
uma vida mais saudável, a Air
Liquide busca desenvolvimento
industrial e oferta de gases
dedicados a implantar
melhorias nos segmentos
alimentício e farmacêutico.

www.airliquide.com.br

AIR LIQUIDE

Mais durabilidade, higiene
e segurança para alimentos
e produtos farmacêuticos
Dos gases e serviços aos equipamentos, nossas soluções são
completas para atender às necessidades específicas de cada um
dos segmentos, garantindo sempre a melhor qualidade para o cliente.

Aplicações de nossas
soluções para alimentos

Aplicações de nossas soluções
para a área farmacêutica

Congelamento e resfriamento

Inertização

• Técnicas criogênicas que preservam a integridade das

• Deslocar ou eliminar oxigênio e umidade.

células e formam cristais de água menores, resultando

• Garantir a qualidade do produto.

em uma aparência mais atrativa e melhor qualidade

• Proteção contra explosões e flamabilidade.

de diminuir o tempo do processo.

Laboratório e controle de qualidade
• Gases especiais de alta pureza e misturas de gases

Atmosfera modificada

para analisadores de laboratório.

• Preserva a qualidade e o frescor dos alimentos por
mais tempo.
• Reduz a necessidade de conservantes.
• Seu produto com uma apresentação impecável.
Desoxigenação de líquidos
• Proteção contra oxidação de alimentos.
• Evita mudanças no aroma, no sabor e na coloração.

Tratamento de água
• Tratamento de efluente e afluente.
Resfriamento de reatores
Congelamento (Freeze drying)
Oxigênio para fermentação

Carbonatação de bebidas
• Dióxido de carbono líquido de acordo com a FSSC 22000.
Inertização
• Atmosfera protetora que evita a reação de produtos.
Tratamento de água
• Tratamento de efluente e afluente.
Laboratório e controle
de qualidade
• Gases especiais de alta pureza e misturas de gases para
analisadores de laboratório.
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no processo de congelamento e resfriamento, além

