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DUL CLEAN D 
Detergente em pó concentrado para roupas  
 

DUL CLEAN D é um detergente em pó completo para tecidos de fibras naturais ou sintéticas com formulação balanceada, eficiente 
para todos os tipos de roupas. 
Para todos os tipos de roupas brancas e coloridas, nos processos com sujidades leves e pesada, em lavanderias comerciais, industriais, 
hotéis, motéis e frigoríficos, etc. 

• Indicado para roupas hospitalares, hotéis, motéis e indústria alimentícia; 
• Possui formulação equilibrada e alta concentração de agentes alcalinos e dispersantes facilitando a remoção das sujidades 

mais difíceis de maneira rápida e eficiente; 

• Proporciona menor custo por quilo de roupa lavada; 
 
DOSAGEM E APLICAÇÃO: 
Pré-lavagem a frio: usar de 2 a 6 g de DUL CLEAN D por kg de roupa seca, dependendo do grau de sujidade, com baixo nível de água 
durante 10 minutos; 
Lavagem a frio ou até 90ºC: usar de 4 a 6 g de DUL CLEAN D por kg de roupa seca, dependendo do grau de sujidade, com nível baixo 
de água durante 20 minutos. 
 
PROPRIEDADES FISICO-QUÍMICAS: 
Aspecto: Pó solto 
Odor: Característico 
Cor: Branco 
pH (solução a 1%) : 10,50 - 11,50 
Alcalinidade livre (NaOH): 10,00 - 15,00% 
Solubilidade: Solúvel em água 
 
COMPOSIÇÃO: 
Contém nonilfenois, dodecilbenzeno sulfonato de sódio, anti-redepositante, branqueador óptico, alcalinizantes, sequestrantes. 
 
EMBALAGEM: 
Saco de PE duplo contendo 20kg 
 
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. 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 
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