
Garantia
A Spartan trabalha com Sistema de Gestão Integrada (SGI), que alinha as diretrizes da empresa com as gestões de qualidade, meio ambiente, 

comercial, saúde e segurança ocupacional, informação, pessoas, responsabilidade social e gestão de riscos. Dessa maneira, todas as áreas da 

empresa trabalham em sincronia para que a Spartan mantenha sua excelência em pessoas, produtos, serviços e sistemas.

Propriedades e Utilizações
GOLDEN GLO é um detergente neutro concentrado para lavagem manual de louças, bandejas de inox, talheres, cristais, utensílios de cozinha, 

frascos delicados de laboratório, etc., em restaurantes, cozinhas industriais, indústrias alimentícias, açougues, peixarias, padarias e quaisquer 

áreas de processamento de alimentos.

GOLDEN GLO é formulado com matérias-primas de última geração, tornando-o um produto seguro, eficaz e suave para as mãos dos usuários. 

Devido à sua concentração de ativos, GOLDEN GLO proporciona altas diluições em água.

GOLDEN GLO não deixa camadas residuais nas louças, talheres ou copos, agindo com eficácia sobre gorduras vegetais e animais. Nos cristais 

e peças de inox, GOLDEN GLO evita a formação “manchas d’água” tão características dos sabões e detergentes comuns.

Informações Técnicas
CARACTERÍSTICAS FÍSICO- QUÍMICA

Aparência:  Líquido viscoso transparente     

Cor:  Rosa     

Odor: Característico                              

pH: 7,0 - 9,0                                                                                                                                

COMPOSIÇÃO

Água, sequestrante, alcalinizantes, coadjuvante, tensoativos aniônicos, tensoativo não iônico, espessante, conservante e corantes.

EMBALAGENS

20 Lts , 2x5 Lts, 6X1 Lt

PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA SOB N° 

25351.145446/2010-93 

GOLDEN GLO
Detergente Neutro Concentrado para Lavagem de Louças

 

  

 

  

Instruções de Uso
Lavagem por imersão e pré-lavagem de louças e utensílios

1. Antes de iniciar a lavagem, retirar os resíduos sólidos. 

2. Colocar GOLDEN GLO, na diluição recomendada, em um recipiente adequado ou cuba.

3. Imergir as louças e demais utensílios.

4. Deixar agir por, no mínimo, 10 minutos. 

5. Esfregar com auxílio de uma esponja ou fibra.

6. Enxaguar com água limpa ou colocar as louças e utensílios no rack para lavagem automática.

Lavagem com esponja ou fibras

1. Antes de iniciar a lavagem, retirar os resíduos sólidos.

2. Aplicar GOLDEN GLO, na diluição recomendada, com auxílio de frasco com tampa lok ou pulverizador, em uma esponja ou fibra de limpeza.

3. Esfregar. 

4. Enxaguar com água limpa.

Método Diluições

Imersão 1:100 / 10 mL de produto por litro de água / 1%

Método Diluições

Esponja ou fibra 1:10 / 100 mL de produto por litro de água / 10%

GOLDEN GLO possui certificado de rótulo ecológico ABNT, comprovando que sua formulação e processo produtivo 

foram pensados de modo a minimizar desperdícios e impactos negativos no meio ambiente.

www.spartanbrasil.com.br


