
  
                                               

                                                                                                  

Clean Detergin Neutro 
Detergente Neutro 

Código Embalagem Peso KG 
206877 4 x 5 L 20 
205550 30 30 

  

PROPRIEDADES 
 
Clean Detergin pode ser utilizado manualmente sem causar danos a saúde do manipulador ou 
mesmo a superfície do equipamento.  Possui Glicerina, que evita o ressecamento da pele mesmo 
com uso freqüente. Não possui Essência sendo ideal para uso em cozinha industrial e institucional. 
Fabricado com tensoativo biodegradável.  
 
UTILIZAÇÃO  
 
Clean Detergin  é um detergente neutro de uso geral, a ser utilizado no dia a dia na limpeza de 
talheres, pratos, utensílio e artigos de copa e cozinha em geral.  
 
 
INSTRUÇÕES DE USO 
 
Aplicar o produto puro, na esponja. Após a lavagem, enxágüe os utensílios com água corrente. Se 
necessário, reaplicá-lo até a completa limpeza das superfícies. Para limpeza geral de superfície leve 
diluir 1 parte para 15 de água (6%), sujidade média diluir 1 parte para 10 de água (9%) e sujidade 
pesada diluir 1 parte para 5 de água (17%).  
 
 
COMPOSIÇÃO 
 
Alquilbenzeno Linear Sulfonato de Sódio – Biodegradável, Conservante, Alcalinizante, Glicerina, 
Coadjuvante, Corante e Água. Ativo: Alquilbenzeno Linear Sulfonato de Sódio = 6,2 % 
 
ESPECIFICAÇÃO       
 
 
 
 

ASPECTO Líquido límpido 
pH (puro) 7,0 a 8,0 
Visc.LVT/25°C/rpm50/p2 300 a 500 cps 
DENSIDADE 1,00 a 1,02 g/ml 
PONTO DE TURVAÇÃO 0 a 6 °C 

PRECAUÇÃO  
 
ATENÇÃO: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.  
CUIDADO: Perigosa a sua ingestão. 
Evite contato com os olhos. Caso ocorra, lave-os com água corrente em abundância. Persistindo a 
irritação, procure cuidados médicos. 
Em caso de ingestão acidental, leve 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. As embalagens vazias não devem ser reutilizadas. Centro de Atendimento de 
Toxicologia CEATOX/SP – FONES: 0800 - 148110 ou (11) 3066-5771 

 


