
 
                                                                  

 
 

Clean Detergin 

Clor Sept 
 

Desinfetante clorado para superfícies 
CÓDIGOS E EMBALAGENS: 
512848  CX 4x5L (24kg) 

 
 

PROPRIEDADES 
 
Possui ação biocida comprovada contra bactérias patogênicas como Staphylococcus aureus, Escherichia coli e Salmonela 
choleraesuis. A associação do cloro com agentes estabilizantes proporciona maior eficiência na remoção de resíduos protéicos, 
melhor alvejamento das superfícies plásticas remoção de manchas ocasionadas por resíduos e pigmentos de alimentos. 
Evitando a contaminação por bactérias, bolores e leveduras.   
 
  
UTILIZAÇÃO COMO DESINFETANTE DE SUPERFICIE:  
 
É indicado como desinfetante para uso em instalações onde alimentos são industrializados e manipulados, piso, parede, 
equipamentos, utensílios, etc. Indicado para indústrias de alimentos e bebidas em geral, restaurantes, escolas, motéis, 
hotéis hospitais, clínicas, etc.  
 
INSTRUÇÕES DE USO 
 
Desinfecção em superfície: 
Após a limpeza total das superfícies aplicar a solução de Clean Detergin Clor Sept diluído a 1 parte de produto para 500 partes 
de água (0,2%), à temperatura ambiente, permanecendo por no mínimo 10 minutos. Enxaguar com água potável.  
 
Remoção de mancha em superfície plástica: 
Após lavar, preparar solução Clean Detergin Clor Sept diluído de 5,0 a 10,0% (1 parte de produto para 9 a 19 parte de água) 
colocando em imersão utensílios tais como: tabua de corte e caixa plástica. Aguardar tempo necessário para clareamento. 
Enxaguar com água potável. 
 
COMPOSIÇÃO 
Hipoclorito de Sódio, Hidróxido de Sódio e Veiculo. Ativo : Hipoclorito de Sódio; 10%. 
 

ESPECIFICAÇÃO                                  
 
                                                     
 
 
 

ASPECTO: Líquido límpido 
COR: Amarelo claro 
pH (1%): 11,0 a 12,5 
CLORO ATIVO: 9,0 a 12,0% 
DENSIDADE (25°C) 1,18 a 1,22 g/ml 

PRECAUÇÃO  
PERIGO! VENENO! CAUSA QUEIMADURAS GRAVES AOS OLHOS E A PELE - CUIDA DO: perigosa sua ingestão. - 
Impeça o contato com os olhos, pele e roupas durant e o manuseio “CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E 
DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS”.  
 
Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Em caso de inalação ou aspiração remova o paciente para local arejado e 
chame socorro médico. Havendo contato com a pele lave as partes atingidas com água em abundância e procure socorro 
médico levando a embalagem ou rótulo do produto.  Mantenha o produto em sua embalagem original. Não reutilize as 
embalagens vazias. Em caso de ingestão acidental NÃO PROVOQUE VÔMITO, leve a vítima a um Serviço Médico ou Centro 
de Intoxicação, mais próximo, levando a embalagem ou rótulo. Em caso de contato com os olhos lave-os imediatamente com 
água corrente durante 15 minutos e procure socorro médico levando a embalagem ou rótulo do produto. Utilize os 
Equipamentos de Proteção Individual-EPI´s (luvas de borracha). Centro de Atendimento de Toxicologia CEATOX 
0800.148.110 ou (11) 3066-5771. 
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