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DUL ACID 

Neutralizador de cloro e alcalinidade residuais 
 
CARACTERÍSTICAS: 
DUL ACID em pó é indicado para neutralizar o residual de cloro e alcalinidade do processo de lavagem, mantendo o pH ideal para o 
processo de amaciamento e centrifugação dos tecidos de acordo com o processo indicado, prolongando a vida útil dos tecidos 
lavados e reduzindo o stress das fibras. e do desgaste prematuro. 
Remove os resíduos de alcalinidade e de alvejantes nos tecidos durante o processo de lavagem, ajudando minimizar o 
acinzentamento e/ou amarelamento dos tecidos. 
Vantagens  

• Sua formulação balanceada torna-se eficaz quando há limitações de máquina, temperatura e dificuldades no enxágue;  

• No processo de neutralização de peróxidos ou de cloro, minimiza o amarelamento e/ou acinzentamento dos tecidos e 
também os danos aos mesmos;  

• Proporciona economia por reduzir sensivelmente o tempo, a mão de obra e número de enxágues finais do processo. 
 
Finalidade Neutralizar de forma eficaz o cloro residual nos processos de lavagem pesada em lavanderias.  
 
ONDE USAR: 
DUL ACID em pó é indicado para Lavanderias: hospitalar, hoteleira e lavanderias em geral. Em todo tipo de roupas brancas ou 
coloridas de fibras naturais ou mistas usado nos processos após a lavagem e o alvejamento das roupas em lavanderias comerciais, 
industriais, clínicas, hotéis, motéis, frigoríficos, etc. 
 
DOSAGEM E APLICAÇÃO: 
Modo de usar ▪ Dose ideal para neutralização de cloro residual: de 0,5 g a 3 g por quilo de roupa seca, utilizando água fria (ambiente) 
ou quente até 50°C.  
Diluições Sujidade mL Roupa (Kg) Água Fria Água Quente  
Leve 0,5 a 1 g para 1 Kg ambiente até 50°C  
Média 1 a 2 g para 1 Kg ambiente até 50°C  
Pesada 2 a 3 g para 1 Kg ambiente até 50°C  
Obs.: Pode ser utilizado na mesma água do amaciante. 
 
PROPRIEDADES FISICO-QUÍMICAS: 
Aspecto: Pó solto 
Odor: Característico 
Cor: Branco 
pH (solução a 1%) : 2,00 - 4,00 
Solubilidade: Solúvel em água 
 
COMPOSIÇÃO: 
Contém metabissulfito de sódio e acidulante. 
 
EMBALAGEM: 
Pote de PEAD contendo 1,0 kg 
Balde de PEAD contendo 20 kg 
 
PRECAUÇÕES: 
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Não ingerir. Evite inalação ou aspiração e contato com os 
olhos. Evite contato prolongado com a pele. Depois de utilizar esse produto, lave e seque as mãos. Em caso de ingestão, não 
provoque vômito e consulte imediatamente o centro de intoxicações (0800-148110) ou o médico levando o rótulo do produto. 
Mantenha o produto em sua embalagem original, em local seco e arejado. Ao manusear o produto usar óculos de 
segurança e luvas de borracha. 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 puxe a tampa devagar e cuidadosamente para cima. Para abertura utilize luva e óculos de proteção; 
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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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