
Dety DLL 1113
Detergente desengordurante para limpeza geral

BoletimTécnico
Informações Técnicas

Características:
-    Poderoso na remoção de gorduras de todos os tipos.
-  Efeito  sinergético  incomum  pela  combinação  de
detergentes sintéticos e sabão.
-  Capaz  de  retirar  a  sujeira  mais  resistente  pela  força
limpadora do amoníaco.
-  Espuma  de  poder  controlado,  facilitando  a  operação  de
limpeza.
-   Elimina o forte cheiro de gorduras e frituras velhas.
-  Dispensa  enxágües  finais,  nas  operações  onde  são
indesejáveis.
-  Elevada  concentração  de  ativos  com  custo  final
extremamente baixo.
- Biodegradável.

Utilização:
Detergente desengordurante para superfícies com sujidade
média.  Especialmente  indicado  para  as  cozinhas
profissionais de restaurantes, hospitais, indústria, etc.

Características Físico-Químicas:
Aspecto: ......... Líquido transparente com odor característico
Cor: .............................................................................. Verde
pH puro a 25ºC: .....................................................9,5 a 10,5
Densidade: (g/ml): .........................................1,00 a 1,10g/ml
Grau de Risco: .......................................................... Irritante

Composição:
Tensoativo  aniônico,  alcalinizantes,  tensoativo  não-iônico,
quelante, sequestrante, fragrância , corante e veículo.

Princípio Ativo:
Dodecilbenzeno Sulfonato de Sódio

Validade do Produto:
36 meses após a data de fabricação.

Modo de Usar: 
Diluir o produto de 1,0 a 5,0% em água fria ou morna e
aplicar no local desejado com auxílio de pulverizador ou
esponja. Enxaguar após com água limpa.

CONSERVE  FORA  DO  ALCANCE  DE  CRIANÇAS  E
DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. 
CUIDADO:  Não  ingerir,  evite  a  inalação,  aspiração  e
contato com os olhos e a pele.. Em caso de contato com
os  olhos  e  a  pele,  lave  imediatamente  com  água  em
abundância. Irritante para os olhos e a pele. Não misture
com produtos à base de cloro. Em caso de ingestão, não
provoque  vômito,  em  caso  de  inalação  ou  aspiração,
remova  o  paciente  para  local  arejado  e  consulte
imediatamente  o  Centro  de  Intoxicações  ou  o  médico
levando o rótulo do produto.
Telefone de emergência (CEATOX): 0800-7226001

Conservação:
Este  produto  deve  ser  mantido  em  sua  embalagem
original  fechada,  em  ambiente  coberto  e  seco.  Evitar
temperaturas  extremas.  Nunca  misture  produtos
químicos,  a  menos  que  tal  procedimento  seja  indicado
pelo fabricante por escrito.

Embalagens:
Bombona de Polietileno de 5,0 lts (Pc de 2x5,0lts); 20,0 lts
e 50,0 lts

Registros Oficiais:
Produto notificado na ANVISA/MS                           
Nº 25025. 028624/2005-57

Utilize  nossos  serviços  técnicos  para  levantamento  das
suas necessidades específicas de limpeza e tratamento.


