
                                                                                   
                                                     
 

 

 

Sanitin Detergente 
Desengordurante 
CÓDIGOS E EMBALAGENS: 
246849 CX 4x5L (22kg) 
246848 BB 30L (33kg) 
246665 BB 50L (55kg) 

 
 

PROPRIEDADES 
 
Detergente composto por tensoativos de 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 perfume, portanto não deixa odor objetável. Não causa corrosão em superfícies de 
plástico, alumínio, cobre e metais galvanizados. Produto fabricado com tensoativo biodegradável. 
 
UTILIZAÇÃO  
 
Sanitin Detergente foi desenvolvido para a limpeza de superfícies que estejam impregnadas com gorduras e óleos 
como Chillers em Frigoríficos Avícolas e nos Shuts , formas de alumínio, inox e plástico, equipamentos, tanques, 
tubulações (limpeza externa), paredes, pisos etc., em Frigoríficos, Laticínios, Indústrias de Pescado, Usinas de 
Açúcar e Indústrias Alimentícias em geral. 
Também indicado para remoção de sujidades pesadas em pisos e azulejos.  
 
INSTRUÇÕES DE USO 
 
Limpeza por gerador de espuma: Diluir o produto na concentração de 2,0 a 5,0%, dentro do equipamento 
gerador de espuma. Após a aplicação, aguardar alguns minutos para proceder à ação mecânica. Finalizar com um 
enxágue com água potável. 
Limpeza manual:  Aplicar o Sanitin Detergente com auxílio de uma esponja ou escova à concentração de 3,0 a 
6,0% (300 a 600ml de produto e completar com água até 10 litros), deixar agir por 10 minutos, enxaguando em 
seguida. 
 
COMPOSIÇÃO 
 
Ácido Dodecilbenzenossulfônico 96%, Coadjuvante, Alcalinizante, Hidróxido de Sódio, Tripolifosfato de Sódio, 
Solvente, Tensoativo Não-Iônico, Silicato de Sódio e Água. Ativo : Ácido Dodecilbenzenossulfônico 96%. 
 
ESPECIFICAÇÃO       
 
 
 
 
 
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. 
 

Aparência:   Líquido Límpido 
Cor: Azul 
Densidade (25ºC): 1,10 - 1,14 g/ml 
pH 1%  -  (25ºC): 10,5 - 12,5 
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