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Físicas

Estado físico: Líquido límpido

Cor: Amarelo

Odor: Limão

pH 100%: 9,9 – 11,0

Densidade (25ºC): 1,010 – 1,030 g/cm3

Químicas

Metil Diglicol, Hexileno Glicol, Ácido Oléico, 

Hidrótopo, Alcalinizante, Tensoativo Não-

Îônico, Sequestrante, Fragrância, Corante e 

Veículo.

Consulte seu especialista Ecolab para obter instruções de uso específico.

Perfil Técnico
Divisão Institutional

Revisão  06  – 07/10/19

NCMCod

Embalagem
Caixa de papelão com 2 bag de 2L.

Validade
36 meses a partir da data de fabricação.

Características

Não necessita de EPI para manipulação 

da solução, quando diluída conforme 

recomendação

Precauções

Vantagens

• Remove gorduras, óleos e sujidades resistentes

• Pode ser utilizado em diversas superfícies

• Fácil enxaguamento

• Pode ser utilizado em áreas de manipulação de alimentos

Finalidade
Limpador multiuso não abrasivo para uso em serviços de alimentação e

governança. Para sujidades comuns e gordurosas. Aplique em paredes,

pisos, equipamentos, superfícies cromadas, azulejos, pias, boxes,

banheiras, mesas e balcões.

Campo de aplicação
Uso Institucional: hotéis, restaurantes, indústrias em geral

(alimentícia, bebidas, laticínios, automobilística, química, etc.), entre

outros.

Detergente de Uso Geral.

Descrição

Modo de usar

PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA, N° 25351.845449200812 Aut. Func. M.S. n° 3.00053-9

Diluição:

Governança:

Limpeza Geral: use de 8 ml a 15 ml / litro de água.

Limpeza de Banheiros: use de 20 a 30 ml / litro de água

Serviços de Alimentação:

Limpeza Geral: use de 8 ml a 15 ml / litro de água

Limpeza Diária de Piso: use de 8 ml a 15 ml / litro de água

Limpeza de Superfícies Gordurosas: use 64 ml / litro de água

Aplicação:

Use somente o frasco/pulverizador para aplicar o produto.

Encha o frasco spray com a solução retirada do pescador na

bombona de diluição Oasis. Pulverize a solução na superfície a ser

limpa. Limpe e seque com um pano limpo ou esponja seca.


