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HEAVY WASH 
Detergente Neutro Concentrado de Uso Geral 

 
 

Propriedades: 

HEAVY WASH é um detergente neutro concentrado, indicado como limpador de uso diário em cozinhas, 

hospitais, supermercados e indústrias alimentícias por não conter corante e fragrância. Sua formulação 

contém tensoativo biodegradável, garantindo ao produto alto poder solubilizante de sujidades e gorduras. 

Pode ser utilizado em qualquer superfície lavável. HEAVY WASH é um detergente de alta eficiência, versátil e 

muito econômico, pois permite altas diluições em água. Devido a sua viscosidade baixa, HEAVY WASH é 
indicado para uso em diluidores automáticos. 

Instruções de uso: 

Diluir HEAVY WASH em água. Recomendamos diluições máximas de até 1:100, de acordo com o grau de 

sujidade. - Para limpeza de pisos: Retirar pó e areia da superfície com auxílio de mop pó. Aplicar a solução 

de HEAVY WASH na superfície com auxílio do mop úmido, esfregar e, em seguida, enxaguar com água 

limpa. - Para lavagem manual de louças e utensílios com esponja ou fibra: Realizar uma pré lavagem 

somente com água para remover os resíduos mais sólidos. Aplicar a solução de HEAVY WASH em uma 

esponja ou fibra não abrasiva e esfregue por toda a extensão da louça e/ou utensílios. Posteriormente, 

realize enxágue com água corrente até a retirada de todo o residual de detergente. - Para lavagem de 

louças ou utensílios pelo método de imersão: Realizar uma pré lavagem somente com água para remover os 

resíduos mais sólidos. Colocar a solução de HEAVY WASH em um recipiente de volume conhecido, imergir as 

louças e/ou utensílios e deixar agir por 10 minutos. Após o tempo de ação seguir os mesmos procedimentos 

utilizados no método com esponja ou fibra. Para abrir a embalagem force o lacre girando a tampa. Não 
armazenar próximo a alimentos. 

Dados Técnicos: 

Aparência: Líquido Transparente 

Cor: Levemente Amarelado 
Odor: Característico 

pH: 6,0 - 7,5 

Peso específico: 0,998- 1,050 g/cm3 

Viscosidade: 100 - 200 cps 
Teor de ativos: 18,0 - 21,0% 
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