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DUL TOP RUB 
Detergente para máquinas de lavar louças e talheres. 
CARACTERÍSTICAS: 
DUL TOP RUB é um detergente líquido clorado, formulado para utilização em máquinas de lavar louça de ciclo curto e 
longo. Possui baixa formação de espuma e alto poder de remoção de resíduos alimentares e gordurosos comuns em 
cozinhas como: gordura vegetal e animal, molhos, amidos, proteínas, etc., tudo por conter agentes desengordurantes e 
de limpeza especiais de alta tecnologia. Possui ainda, agente anti-redepositante que impede que a gordura e a sujeira se 
depositem novamente, durante a lavagem, sobre a superfície limpa. Por possuir uma formula equilibrada e maior eficácia 
proporciona excelente custo-benefício. 
Características do produto: 
Produto concentrado; 

• Clorado elimina fungos e bactérias enquanto limpa; 

• Formula equilibrada, eficaz e evita desperdícios; 

• Biodegradável. Não agride o meio ambiente; 

• Possui agentes especiais de remoção de gorduras; 

• Mínima liberação de odor; 

• Baixa toxicidade e formação de espuma; 

• Facilmente removido por enxágue da superfície; 

• Não danifica os equipamentos; 

• Produto aprovado para utilização em indústria alimentícia e utensílios de cozinha, por não conter fragrância. 
 
 
 
ONDE USAR: 
DUL TOP RUB é usado em cozinhas industriais que dispõem de máquinas automáticas na lavagem de louças, talheres, 
copos e bandejas de aço inox ou plásticas; Produto indispensável e de excelente desempenho para uso em cozinhas 
profissional de: hospitais, hotéis, restaurantes industriais e comerciais, etc. 
 
Obs.: Não Recomendamos o uso em utensílios de alumínio polido, pois pode causar manchas. 
 
Modo de Uso: 
Produto concentrado, devendo ser diluído antes do uso, preparar uma solução de 0,1 a 0,4% de DUL TOP RUB em água)  
ou na proporção de 1 a 4 mL/L de acordo com a intensidade de sujidade, a uma temperatura entre 80 a 90°C, para 
melhor desempenho. A dosagem deve ser ajustada no dosador automático do equipamento. Pode ser usado com 
“Sistema INTRODUCE”. 
 
PROPRIEDADES FISICO-QUÍMICAS: 
Aspecto: Líquido Límpido 
Odor: Característico 
Cor: Levemente Amarelado 
pH (solução a 1%): 11,50 - 12,50 
Densidade (25ºC) : 1,170 - 1,240 g/cm³ 
Teor de Cloro Ativo: 1,50 - 2,50% 
Alcalinidade livre (Na2O): 9,50 - 11,00% 
Solubilidade: Solúvel em água 
 
COMPOSIÇÃO: 
Contém hidróxido de sódio, hipoclorito de sódio, tensoativo e veiculo. 
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EMBALAGEM: 
Caixa com 4 bujões de PEAD contendo 5 L cada 
Bombona de PEAD contendo 20 L 
Bombona de PEAD contendo 50 L 
 
PRECAUÇÕES: 
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Não reaproveitar a embalagem. Evitar contato 
com a pele e olhos. Se houver lavá-los com água em abundancia. Depois de utilizar esse produto lave e seque as mãos. 
Evite inalação ou aspiração desse produto. Em caso de ingestão acidental não provoque vomito e consulte 
imediatamente o Centro de Intoxicações (CEATOX) 0800-148110 ou Serviço medico, levando o rótulo do produto para 
orientação. Em caso de inalação ou aspiração acidental remova o paciente para local arejado. Não dar nada por via oral a 
uma pessoa inconsciente. Mantenha o produto na sua embalagem original fechada em local seco e arejado. Ao manusear 
o produto puro ou diluído usar óculos de proteção, luvas e botas de borracha, avental de PVC. 
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 3.06351-6 – Registro na ANVISA nº 363510008 
 
DADOS COMERCIAIS 
Nº NCM: 3402.90.90 
CÓDIGO DE BARRAS EAN13: 7898655480369 (Bombona de 5 litros). 
CÓDIGO DE BARRAS DUN14: 17898655480366 (Caixa de Papelão com 4 bombonas de 5 litros). 
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