
 
 
                                                             
 

 

Clean Detergin 725 
Detergente para Limpeza Geral  

Código Embalagem PESO KG 
206897 4 x 5 L 21,6 
205546 30 32,4 

 
   

  

PROPRIEDADES 
 
Clean Dertergin 725 e um detergente de média alcalinidade com alto poder emulsionante, umectante, dispersante 
e sequestrante. Fácil dissolução, alto poder de umectação e detergência, ótimo poder de remoção de gorduras e 
facilmente removido no enxágue. Não contém Essência, portanto não deixa odor objetável. Não causa corrosão 
em superfícies de plástico, alumínio, cobre e metais galvanizados.  Remove com facilidade sujidades de natureza 
arenosa, dispensa adições de produtos cáusticos na solução. Fabricado com tensoativo biodegradável.  
 
UTILIZAÇÃO  
 
Clean Detergin 725 e de uso institucional  indicado para limpar pisos, paredes, utensílios, mesas de trabalho e 
equipamentos em cozinhas institucionais, industriais e de hospitais e clínicas.   
 
INSTRUÇÕES DE USO 
 
Limpeza de superfícies e utensílios: Realizar pré-enxágue. Aplicar o produto, com o auxílio de uma esponja, 
diluído de 3,0 a 5,0% (300 a 500 ml de produto e completar com água até 10 litros), enxaguando em seguida. Se 
necessário, reaplicá-lo até a completa limpeza das superfícies. 
 
Limpeza por espuma: Utilizar à concentração de 1,0 a 5,0%, dependendo da sujidade. Enxaguar bem em 
seguida.  
 
COMPOSIÇÃO 
 
Alquilbenzeno Linear Sulfonato de Sódio – Biodegradável, Conservante, Tensoativo Aniônico, Alcalinizante, 
Amarelo Ácido CI 45.350, Sequestrante e Água.  Ativo:  Alquilbenzeno Linear Sulfonato de Sódio = 9,2% 
 
ESPECIFICAÇÃO  
 

ASPECTO Líquido opaco 
COR Amarelo 
pH puro (25ºC): 9,0 – 10,0 
DENSIDADE 1,08 a 1,12 g/ml 
  
  

PRECAUÇÃO  
 
ATENÇÃO: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E AN IMAIS DOMÉSTICOS.   
CUIDADO: Perigosa a sua ingestão. 
Impeça o contato com os olhos, pele e roupa durante o manuseio. 
Em caso de contato com os olhos ou pele, lavar imediatamente com água em abundância. 
Em caso de ingestão acidental, consultar imediatamente o Centro de Intoxicação ou Serviço de Saúde mais 
próximo. Sempre que possível, levar o rótulo ou embalagem do produto. Não dê nada por via oral a uma pessoa 
inconsciente. Não remova o produto de sua embalagem original. Evite contato prolongado com o produto. Não 
reutilize as embalagens vazias. Não misturar com água na embalagem original.  Centro de Atendimento de 
Toxicologia CEATOX/SP – FONES: 0800 - 148110 ou (11) 3066-5771 
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