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DUL CLEAN UMECTOL  
Detergente líquido com alto poder umectante na 
lavagem de roupas  
 
Detergente líquido utilizado na lavagem de roupas em geral e como umectante no processo de sujidades leves e pesadas. 
Pode ser usado com o “Sistema INTRODUCE”. Formulado com matérias primas de última geração, É eficiente mesmo em 
água de alimentação com alto teor de dureza, devido aos agentes sequestrantes de dureza da água. 
Indicado na pré-lavagem e/ou lavagem de roupas, removendo com eficiência as sujidades leves ou pesadas, tais como: 
manchas de sangue, gordura animal, vegetal, suor, medicamentos, sucos, resíduos proteicos, sem danificar as fibras dos 
tecido. Contém agentes sequestrantes de ferro, dureza e anti-redepositante, evitando manchas e redeposição das 
sujidades nos tecidos. 
Características do produto: 

• Contém tensoativos biodegradáveis.  

• Isento de fosfatos e fenóis. 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. 
 
Usado na lavagem de roupas brancas e coloridas, de fibras naturais e sintéticas, no processo de lavagem como 
desengomante em roupas confeccionadas em jeans. Para lavanderias: comerciais, industriais, hospitais, clínicas, hotéis, 
motéis, frigoríficos, etc. 
 
DOSAGEM E APLICAÇÃO: 
Lavagem de roupas finas: diluir de 3 a 6 mL de DUL CLEAN UMECTOL por kg de roupa seca, com nível baixo de água, 
temperatura ambiente, no tempo de 10 a 15 minutos; 
Umectação: diluir de 2 a 4 mL de DUL CLEAN UMECTOL por kg de roupa seca. Com nível baixo de água; temperatura 
ambiente, no tempo de 10 a 15 minutos; 
Desengomagem – jeans: diluir de 4 a 6 mL de DUL CLEAN UMECTOL por kg de roupa seca, com nível baixo de água, 
temperatura ambiente, no tempo de 10 a 15 minutos. 
 
PROPRIEDADES FISICO-QUÍMICAS: 
Aspecto: Líquido límpido 
Odor: Característico 
Cor: Verde 
pH (puro): 7,50 - 8,50 
Densidade (25ºC): 1,010 - 1,050 g/cm³ 
Viscosidade (25ºC CF nº 4): 10 - 20 segundos 
Solubilidade: Solúvel em água 
 
COMPOSIÇÃO: 
Contém dodecilbenzeno sulfonato de sódio, alcalinizantes, sequestrantes, corante e veículo. 
 
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 as 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 (0800-148110) ou um médico, levando o rótulo do produto. Em caso de ingestão não provoque vômito e 
consulte imediatamente o Centro de Intoxicações (0800-148110) ou um médico, levando o rótulo do produto. Mantenha 
o produto na sua embalagem original fechada em local seco e arejado. Ao manusear o produto usar óculos de segurança 
e luvas de borracha. 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: 25351.326721/2015-82 
 
DADOS COMERCIAIS 
Nº NCM: 3402.20.00 
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