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DUL TOP RUB GEL 
Detergente clorado concentrado para limpeza pesada, 
indústria de alimentos e afins. 
 

Detergente de ampla aplicação. Possui alto poder sanitizante e desengordurante. Possui alto rendimento e formação de 
espuma, aderindo facilmente em superfícies inclinadas. Limpa e desinfeta em uma única operação removendo 
eficazmente resíduos alimentares e gordurosos comuns em cozinhas como: gordura vegetal e animal, etc. Eficácia 
comprovada através de ensaios, conforme RDC n°14/07 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA/MS). 
Bactérias testadas: Staphylococus Aureus, Salmonella Choleraesuis, Escherichia Coli e Pseudomonas Aeruginosa. Por ser 
um produto concentrado permite altas diluições, sem perder a qualidade e rendimento, proporciona excelente 
custo/benefício. 
 
Características do produto: 

• Produto 3 em 1: Limpa, desengordura e sanitiza em única operação; 

• Alto poder de formação de espuma; 

• Boa ação alvejante; 

• Produto concentrado; 

• Contém tensoativos biodegradáveis; 

• Rápida diluição em água; 

• Possui agentes especiais de remoção de gorduras; 

• Produto aprovado (Conforme Portaria CVS 18/08 - ANVISA) para utilização em indústria alimentícia e utensílios de 
cozinha, etc. 
 

DUL TOP RUB GEL deve ser empregado em hospitais, clínicas veterinárias, frigoríficos, laticínios, cozinhas, indústrias 
alimentícias, cozinhas industriais e áreas institucionais em geral. Produto indispensável e de excelente desempenho para 
desinfecção e limpeza de resíduos gordurosos em: equipamentos, utensílios, balcões climatizados, áreas de preparo de 
alimentos e afins, pisos frios vitrificados, paredes, azulejos encardidos e com gordura incrustada, câmaras frigoríficas, 
lixeiras, plásticos, placas de corte, grelhas, etc. Muito utilizado em açougues, peixarias, laticínios, frigoríficos, padarias, 
restaurantes, etc. Possui amplo espectro anti bacteriano. Possui excelente ação alvejamento e de eliminação de vírus e 
fungos (mofos, bolor, limo), etc. 
 
Não recomendado para uso em superfícies de alumínio e cobre. 
 
DOSAGEM E APLICAÇÃO: 
Sujidade leve: Preparar um 1 litros de DUL TOP RUB GEL em 100 litros de água, obtendo uma solução de 200 ppm de 
cloro ativo. 
Sujidade pesada: Preparar um galão de 5 litros de DUL TOP RUB GEL em 100 litros de água. 
Apresenta alta performance na limpeza e desinfecção em superfícies de inox em geral.  
Modo de Uso: Após a diluição mais apropriada, de acordo com a sujidade, a limpeza poderá ser feita com o auxílio de um 
gerador de espuma, ou, através de uma esponja macia ou fibra de limpeza sintética. Aplicar sobre a superfície a ser limpa, 
deixando-a agir por 10 minutos e em seguida efetuar a esfregação de acordo com o tipo e quantidade de sujidade, se 
necessário. Enxaguar abundantemente até que a superfície fique completamente limpa. A utilização de água quente 
aumenta a eficácia de limpeza deste detergente. Para limpeza de caixa d’água utilizar 1 litro do produto para cada 1000L 
de água. 
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PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS: 
Aspecto: Líquido Viscoso Límpido 
Odor: Característico 
Cor: Levemente amarelado 
Densidade (25ºC): 1,100 - 1,130 g/cm3 
pH (solução 1%): 11,00 - 12,00 
Teor de cloro ativo: 2,00 - 3,00 % 
Solubilidade: Solúvel em água 
 
COMPOSIÇÃO: 
Contém tensoativo, sequestrante, alcalinizante, hipoclorito de sódio e veículo. 
 
EMBALAGEM: 
Caixa com 4 bujões de PEAD contendo 5 litros cada. 
Bombona de PEAD contendo 20 litros. 
Bombona de PEAD contendo 50 litros. 
 
PRECAUÇÕES: 
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.  
Não reaproveitar a embalagem. Evitar o contato com a pele e respingos nos olhos. Em caso de contato com a pele ou 
respingo nos olhos, lavá-los com água corrente em abundância. Depois de utilizar este produto, lave e seque bem às 
mãos. Em caso de ingestão acidental, não provocar vômito e consultar imediatamente o Centro de Intoxicações (0800-
148110) ou um médico, levando o rótulo do produto para orientação. Em caso de inalação ou aspiração acidental, 
remova o paciente para um local arejado. Não dar nada a uma pessoa inconsciente. Mantenha o produto na sua 
embalagem original fechada em local seco e arejado. Puro ou nas suas diluições, usar luvas e botas de borracha, óculos 
de segurança e avental de PVC. 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 
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