WHITE CLEAN
Detergente Desengordurante
Propriedades e Utilizações
WHITE CLEAN é um detergente desengordurante concentrado, indicado como limpador de uso geral, com alta eficiência, versatilidade e
economia.
A formulação avançada de WHITE CLEAN garante grande poder de dissolver e emulsificar óleos e gorduras com rapidez e eficácia.
Por conter tensoativos biodegradáveis, WHITE CLEAN é indicado na limpeza pesada de pisos, azulejos, louças, coifas, fritadeiras,
equipamentos, utensílios e quaisquer superfícies laváveis, em restaurantes, cozinhas industriais, indústrias alimentícias, açougues, peixarias,
padarias e quaisquer áreas de processamento de alimentos.

Informações Técnicas
CARACTERÍSTICAS FÍSICO- QUÍMICA
Aparência: Líquido viscoso opaco
Cor: Creme
Odor: Característico
pH: 6,0 - 8,0

COMPOSIÇÃO
Água, sequestrante, alcalinizantes, tensoativo aniônico, tensoativo não iônico, solvente e atenuador de espuma.

EMBALAGENS
200 Lts, 20 Lts , 2x5 Lts, 6X1 Lt

PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA SOB N°
25351.018325/2007-74

WHITE CLEAN
Detergente Desengordurante
Instruções de Uso
Lavagem por imersão e pré-lavagem de louças e utensílios:
1. Antes de iniciar a lavagem, retirar os resíduos sólidos das louças e utensílios.
2. Diluir WHITE CLEAN em água, na diluição recomendada, em um recipiente adequado ou cuba.
3. Mergulhar as louças e utensílios nessa solução.
4. Deixar agir por, no mínimo, 10 minutos.
5. Esfregar, com auxílio de esponja ou fibra de limpeza.
6. Enxaguar com água limpa.

Método

Diluições

Imersão

1:400 (2,5 mL de produto para 1 litro de água) 0,25%

Lavagem de superfícies:
1. Para lavagem de pisos, paredes, bancadas, coifas, fritadeiras e outros, diluir WHITE CLEAN em água, na diluição recomendada.
2. Espalhar a solução sobre a superfície.
3. Deixar agir por, no mínimo, 10 minutos.
4. Esfregar, com auxílio de esponja ou fibra de limpeza.
5. Enxaguar com água limpa.

Sujidade Leve

Sujidade Média

Sujidade Pesada

1:200 (5 mL de produto para 1 litro de água) 0,5%

1:100 (10 mL de produto para 1 litro de água) 1%

1:50 (20 mL de produto para 1 litro de água) 2%

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.

