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DUL ADRIAN NEUTRO SUPER 
Detergente Concentrado Neutro de Uso Geral 
 
 
Detergente Concentrado Neutro desenvolvido para diluição e/ou banho de imersão em áreas de manipulação de alimentos e outras áreas que se 
fazem necessárias. Possui alto poder de formação de espuma e remoção de resíduos alimentares e gordurosos comuns em cozinhas como: gordura 
vegetal e animal, molhos, amidos, proteínas, etc. Contem agente anti-depositante que impede que a gordura e a sujeira se depositem novamente 
durante a lavagem sobre a superfície limpa. Possui uma formula equilibrada e eficaz com excelente custo-benefício. 
Características do produto: 

• Contém tensoativos biodegradáveis. Não agride o meio ambiente; 

• Formula equilibrada, sendo muito mais eficaz na limpeza evitando desperdícios; 

• Possui agentes especiais de remoção de gorduras; 

• Alto poder de formação de espuma; 

• Facilmente removido por enxágüe; 

• Limpa e dá brilho em uma única operação; 

• Para uso frequente contem tensoativos de baixa irritabilidade dérmica. 

• Produto ideal para utilização em indústria alimentícia e utensílios de cozinha, por não conter  fragrância. 
 
 
 
ONDE USAR:  
Recomendado cozinhas profissional de: hospitais, hotéis, restaurantes industriais e comerciais, lanchonetes, bares, padarias, indústria de alimentos 
na lavagem manual e eficiente de: louças, panelas, bandejas, pratos, copos, talheres, etc. Também é indicado para limpeza em banheiros, pisos, 
azulejos, plásticos, esmaltados, fogões, coifas, paredes, fórmicas, couros, vinil, vidraria de laboratório, etc. 
  
 
APLICAÇÃO E DOSAGEM:  
Utilizar Equipamento de Proteção Individual para manipular o produto, óculos, luvas, botas e avental. 
Produto concentrado deve diluído antes do uso conforme a intensidade das sujidades: 
Sujidades LEVES (1:200) - na proporção de 1 parte do produto para até 199 partes de água.  
Sujidades Medias (1:80 a 1:150) - na proporção de 1 parte do produto para de 79 a 149 partes de água. 
Sujidades PESADAS (1:40) - na proporção de 1 parte do produto para até 39 partes de água.  
Após a diluição mais apropriada, dependendo do tipo de sujidade a ser removida, a limpeza poderá ser feita com o auxílio de uma esponja macia, 
fibra de limpeza sintética, escova, mop ou vassoura seguido de enxágüe com água corrente. 
Deixar o produto agir por cerca de 5 a 10, (sem deixar secar), minutos antes do esfregaço e enxague. 
 
 
 
PROPRIEDADES FISICO-QUÍMICAS: 
Aspecto: Líquido Viscoso Límpido 
Odor: Característico 
Cor: Verde Escuro 
pH (PURO): 7,00 – 8,00 
Densidade (25ºC): 1,010 - 1,050 g/cm3 
Viscosidade (25ºC CF nº 4): 90 - 150 segundos 
Ponto de turvação: menor 14ºC 
Solubilidade: Solúvel em água 
 
 
 
COMPOSIÇÃO:  
Linear Dodecilbenzeno sulfonato de sódio, Lauril éter sulfonato de sódio, Conservante de Isotiazolinonas, umectante, coadjuvante, sequestrante, 
corante e veículo. Contem 20% de ativo detergente 
 
 
 
EMBALAGEM: 
Caixa com 4 bujões de PEAD contendo 5 l cada 

Bombona de PEAD contendo 20 l 
Bombona de PEAD contendo 50 l 
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PRECAUÇÕES: 
CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Não reaproveitar a embalagem. Evite contato prolongado com a pele. 
Depois de utilizar este produto, lave e seque bem às mãos. Evite contato com os olhos ou a pele. Em caso de contato com os olhos ou a pele, lave 
imediatamente com água em abundância. Evite a inalação ou aspiração. Em caso de inalação ou aspiração, remova o paciente para local arejado, 
consulte imediatamente o Centro de Intoxicações / CEATOX (0800-0148110) ou um médico, levando o rótulo do produto. Em caso de ingestão não 
provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações / CEATOX (0800-0148110) ou um médico, levando o rótulo do produto. 
Mantenha o produto na sua embalagem original fechada em local seco e arejado. Não dar nada por via oral a uma pessoa inconsciente; 
 
 
 
ABERTURA DA EMBALAGEM:  
Rompa o lacre e gire a tampa no sentido anti-horário. Para abertura utilize luva e óculos de proteção; 
 
 
ARMAZENAGEM: 
Manter o produto em local coberto, ventilado e ao abrigo do sol e calor. 
MANTER EM LOCAL SECO E AREJADO PROTEGIDO DA LUZ E CALOR 
 
 
 
PRODUTO SANEANTE REGISTRADO NA ANVISA 
Aut. Func. Nº 3.06.351-6 – Notificação Processo: 25351387121201591 
 
 
 
DADOS COMERCIAIS 
Nº NCM: 3402.90.31 
CÓDIGO DE BARRAS EAN13: 7898655480796 (Bombona de 5 litros). 
CÓDIGO DE BARRAS DUN14: 17898655480793 (Caixa de Papelão com 4 bombonas de 5 litros). 
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