
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
XTREME ALDFRESH é um detergente ácido com elevada concentração de tensoativos. 

Também possui em sua composição solvente, o que o torna um excelente removedor de gorduras animais e vegetais. Ideal para auxiliar na 

remoção de sangue e gordura de roupas de abatedouros, frigoríficos, incubatórios, laticínios e indústrias em geral. 

Também é indicado para segmentos que possuem alta concentração de material orgânico, como: lavanderias de casas de longa permanência, 

clínicas e hospitais que realizam procedimentos de lipoaspiração ou que utilizam óleos antiescaras, hotéis costeiros, que possuem incidências 

de manchas de óleos bronzeadores, hotéis de parques aquáticos, roupas de mesa e uniformes de restaurantes, etc. 

Por conter ácido fosfórico, é indicado para utilização em águas duras, com elevadas concentrações de carbonatos.

Informações Técnicas
CARACTERÍSTICAS FÍSICO- QUÍMICA

Aparência:  Líquido transparente

Cor:  Incolor a levemente amarelado 

Odor:  Característico       

pH:  0,0 – 2,0

                                                                                                    

COMPOSIÇÃO

Água, nonilfenóis etoxilados, solvente, acidificante.

EMBALAGENS

 20 Lts e 50 Lts

PRODUTO SANEANTE REGISTRADO NA ANVISA SOB N°

3.0018.0202

XTREME ALDFRESH
Detergente Para Lavar Roupas

 

  

 

  

Instruções de Uso
Recomendamos o uso de 0,5 mL a 2 mL por kg de roupa seca, dependendo do grau de sujidade da roupa a ser lavada. 

Utilizar XTREME ALDFRESH com o sistema de dosagem Spartan para garantir o melhor controle e custo-benefício dos processos de lavagem. 

Pode ser utilizado em dosador com água quente ou fria. Para abrir a embalagem force o lacre girando a tampa.

Recomendações Importantes

Nunca utilizar XTREME ALDFRESH em processos de lavagem de roupas delicadas, tais como: lã e seda.
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