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Produto: 
Atividade: 
Fornecedor: 
Endereço: 
Fone: 
e-mail: 

LACTASE 
5.000 NLU/g 
Servale Produtos Alimentícios Ltda-EPP 
Rua José Alves, N. 527, Vila Operária, Alto Piquiri/PR - CEP 87.580-000 
(44) 3656-2940 
qualidade@servalealimentos.com.br 

Informações 
Comerciais: 

Dispensado de Registro pelo MS/ANVISA conforme Resolução RDC nº 27 de 06/08/2010. 
Dispensado de AUP conforme Instrução Normativa nº 49 de 14/09/2006 do MAPA. 
Classificação Fiscal: 35.07.90-39 

Clientes: Indústria e comércio de laticínios. 

Descrição: 

LACTASE é uma enzima alimentar, proveniente de fermentação controlada de uma estirpe de 
Kluyveromyces lactis. 
LACTASE está em conformidade com as especificações de pureza recomendados para grau 
alimentício enzimas dada pelo Comité Misto FAO / OMS de Peritos em Aditivos Alimentares      
(JECFA) e a Food Chemical Codex (FCC) . 

Aplicação: 

 
LACTASE garante a eliminação controlada de lactose que é degradada em uma mistura de 
glicose e galactose. 
 

 
Composição:  
 

Glicerol (CAS: 56-81-5), Água (CAS: 7732-18-5), Beta-galactosidase (CAS: 9031-11-2). 

Características do 
Produto: 

Ligeiramente amarelado.  

Embalagem: 

Embalagem Primária: Frasco 1 L: Polietileno de alta densidade. 
Embalagem secundária: Caixa de papelão / Caixa de isopor. 
Dispensado de Registro pelo MS/ANVISA conforme Resolução RDC nº 27 de 06/08/2010. 
Dispensado de AUP conforme Instrução Normativa nº 49 de 14/09/2006 do MAPA. 

Validade: Doze  (12) meses a partir da data de fabricação, quando estocado em condições recomendadas. 

Modo de Usar: 

 

Em leite líquido: Adicionar ao tanque de refrigeração 1,2 L de LACTASE 5.000 para cada 1.000 
L de leite com um tempo de reação de 16 h a 6 °C, ou 1L de LACTASE 5000 para cada 1000 L 
de leite com um tempo de reação de 24 horas a 6 °C. 
 

Em iogurte: Adicionar 0,8 L de LACTASE 5000 para cada 1000 L de leite. 
 

Em queijo (Temperatura 37-38 °C): Adicionar 1L de LACTASE 5000 para cada  1000 L de leite. 
Aguarde pelo menos 30 minutos antes da adição de coagulante. 
 

Armazenamento e 
Conservação: 

Manter a temperatura entre 0 á 10 °C em sua embalagem original bem fechada, em lugar seco e 
protegido da luz solar. 

Transporte: Será efetuado em caminhões fechados e pelo correio. 

Informações 
Nutricionais: 

Não aplicável. 
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Características 
Físico-químicas: 
 

12 

Descrição Especificação 

Aparência  Líquido amarelo claro 

Atividade 5.000 NLU/g 

Atividades colaterais 
O produto não contém atividade 
colateral 

Densidade aproximada 1,150 a 1,200 g/mL 

Metais pesados ≤ 30 mg/kg 

Condutividade ≤ 5 mg/kg 

Arsênico ≤ 3 mg/kg 

Cádmio ≤ 0,5 mg/kg 

Mercúrio ≤ 0,5 mg/kg 
 
 

*Por ser um produto de fermentação a cor pode variar de um lote para outro lote. A intensidade 
da cor não afeta a atividade do produto. 
 

Características 
Microbiológicas:  

    

Descrição Especificação 

Contagem total viável < 100 UFC/mL 

Fungos e leveduras < 10 UFC/mL 

Coliformes < 30 UFC/mL 

E. coli Negativo em 25 mL 

Salmonella Negativo em 25 mL 
 
 

Declaração de 
Glúten: 

Declaramos que o produto fornecido LACTASE é um produto que                                            
NÃO CONTÉM GLÚTEN, assim como os produtos e as matérias-primas utilizadas para sua 
fabricação. 

Declaração OGM 
(Organismo 
Geneticamente 
Modificado): 

Declaramos que o produto fornecido LACTASE é um produto LIVRE DE OGM, assim como os 
produtos e as matérias-primas utilizadas para sua fabricação. 
- LACTASE não é OGM e não contém OGM. 
- Os ingredientes não contém nenhum organismo geneticamente modificado. 
- Os ingredientes não são fabricados a partir de matérias-primas geneticamente modificadas. 
- Nenhum organismo geneticamente modificado é usado no processo de produção. 
- Nenhum processo de produção da planta de fabricação entra em contato com organismos 
geneticamente modificados. 
- Não existe nenhum risco de contaminação cruzada. 

Precauções de 
segurança e 
manejo: 

As enzimas são proteínas, a inalação da poeira, aerossóis, pode provocar sensibilidade e causar 
reações alérgicas em pessoas propensas. Em um contato prolongado, algumas enzimas podem 
irritar a pele, os olhos e a mucosa. 

Serviços Técnicos: 
A S-Vale Alimentos estará à disposição de seus clientes para oferecer informação e assistência 
técnica. 

Observações 
Adicionais: 

Em todo o processo são seguidas as normas de Boas Práticas de Fabricação e do Sistema APPCC. 

SERVALE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA-EPP 

CONTROLE 
ELABORAÇÃO: APROVAÇÃO: 

Amanda Corrêa de Azevedo Renan Piffer Martins 
 




