
 

 

 

HC-Clean 2000 
Detergente concentrado para limpeza de pisos laváve is – Baixa Espuma 
 
 

Código Embalagem Peso /Kg 
680521 4 X 5 L 20,0 

PROPRIEDADES:  
 
HC Clean 2000 não possui perfume sendo ideal para uso em 
Hospitais e Clínicas.  
Não causar risco a saúde do manipulador, ao equipamento e a 
superfície.  
 
Proporciona economia com baixa concentração de uso: 1 litro 
faz até 500 litros de solução com ação detergente contribuindo 
para um planeta mais limpo e sustentável, reduzindo o uso de 
embalagem, transporte e água.  
 
Produto biodegradável a base se Sabão de Coco e 
Alquilbenzeno Linear Sulfonato de Sódio.   
 

 UTILIZAÇÃO : 
 
É indicado para limpeza e manutenção de porcelanato, 
piso laminado, ardósia, mármore, borracha, cerâmica e 
paviflex e pisos tratados com impermeabilizante acrílico 
através de mop e ou lavadoras automáticas. 
 

 

INSTRUÇÕES DE USO: 
 
Limpeza geral: Aplicado o produto diluído a 0,5% (50ml de produto e completar para 10 litros de água) sobre a superfície com 
auxilio de mop ou lavadora automática. Enxaguar se necessário.  
 
Manutenção de Piso com Cera impermeabilizante: Aplicado o produto diluído a 0,2% (20ml de produto e completar para 10 
litros de água) sobre a superfície com auxilio de mop ou lavadora automática. Enxaguar se necessário.  
 
COMPOSIÇÃO: 
 
Alquilbenzeno Linear Sulfonato de Sódio – Biodegradável, Tensoativo Não Iônico, Sabão de Coco, Alcalinizante, Solvente, 
Coadjuvante, Sequestrante, Corante, Conservante e Veículo.  
Ativo: Alquilbenzeno Linear Sulfonato de Sódio. 
 
ESPECIFICAÇÃO: ASPECTO: Líquido límpido 

COR: Verde 
pH 1%: 6,5 a 8,5 
DENSIDADE (25°C): 0,98 a 1,01  g/ml 

PRECAUÇÃO: 
 
ATENÇÃO: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS  
CUIDADO: Perigoso se ingerido ou inalado. Irritante para os olhos 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 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 - 148.110 ou (11) 3066-5771: 
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