
 
 
 

Clean Detergin Clor  
Detergente em Pó Clorado  
CÓDIGOS E EMBALAGENS: 
212053 CX 4x5L (20kg) 
211643 BD 20kg (20kg) 

 
 

PROPRIEDADES 
 
A associação do cloro com agentes alcalinos proporciona maior eficiência na remoção de resíduos protéicos, 
melhor alvejamento das superfícies tratadas, auxilia na remoção de manchas ocasionadas por resíduos e 
pigmentos de alimentos, evitando a contaminação por bactérias, bolores e leveduras.  
Não causa corrosão em superfícies de plástico, alumínio, cobre e metais galvanizados.  
Sua fórmula possui tensoativo formador de espuma que adere nas superfícies por um período de tempo maior, 
aumentando a eficiência da limpeza. 
 
UTILIZAÇÃO  
 
Clean Detergin Clor é de uso institucional indicado para limpeza de superfícies de equipamentos, utensílios e 
pisos com sujidades gordurosas, resíduos de alimentos e pó em Cozinhas Industriais e Profissionais. 
  
INSTRUÇÕES DE USO 
 
LIMPEZA MANUAL:  Diluir o Clean Detergin Clor a 2,5 a 5,0%  (25 a 50 gramas de produto e completar para 1 
litro de água). Aplicar a solução com o auxílio de um escovão ou esponja, deixando agir por 5 a 10 minutos. 
Enxaguar com água potável.  
  
COMPOSIÇÃO 
 
Ácido Dodecilbenzenossulfônico, Metassilicato de Sódio, Tripolifosfato de Sódio, Carbonato de Sódio e 
Dicloroisocianurato de Sódio Ativo:  Ácido Dodecilbenzenossulfônico= 2,7% 
 
ESPECIFICAÇÃO 
 
 
 
 
 

Aparência:   Pó fino 
Cor  Branco 
pH 1% -  (25ºC): 11,0 – 12,0 
Teor de Cloro Livre: 1,8 – 2,2% 
Alcalinidade Livre (Na2O): 20,5 – 24,5% 

PRECAUÇÃO 
 
ATENÇÃO: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DO S ANIMAIS DOMÉSTICOS 
CUIDADO: Perigoso se ingerido. Irritante para os ol hos e mucosa. 
 
Evite contato com os olhos. Caso ocorra, lave-os com água corrente em abundância. Persistindo a irritação, 
procure cuidados médicos. Em caso de ingestões acidentais, leves a vítima a um Serviço Médico ou Centro 
de Intoxicação mais próximo, levando consigo a embalagem ou rótulo do produto. Evite contato prolongado 
com o produto. Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Não remova o produto de sua 
embalagem original. Utilize os equipamentos de segurança individual-EPI’s ao manipular o produto, tais como: 
luvas, óculos de proteção, avental de PVC e botas de borracha. As embalagens vazias não devem ser 
reutilizadas. Centro de Atendimento de Toxicologia CEATOX/SP – FONES: 0800 - 148110 ou (11) 3066-5771 

 


