
Pot & Pan Detergent
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Físicas

Estado físico: Líquido 

Cor: Azul

Odor: Característico

pH 100%: 6,7 – 7,7

Densidade (25ºC): 1,0 – 1,1 g/cm3

Químicas

Ácido Sulfônico, Lauril Sulfato de Sódio Éter, 

Álcool Etílico, Neutralizantes, Umectante, 

Tensoativo Anfotérico, Hidrótopo, 

Espessante, Conservantes, Corante e 

Veículo.

Consulte seu especialista Ecolab para obter instruções de uso específico.

Perfil Técnico
Divisão Institutional
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NCMCod

Embalagem
Caixa de papelão com 2 bags de 2L.

Validade
24 meses a partir da data de fabricação.

Características

Não é necessário o uso de EPI.

Precauções

Vantagens
• Sistema fechado de limpeza. Evita desperdícios de produto.

• Operação de limpeza eficiente e econômica.

• Facilidade de enxaguamento.

• Suave para as mãos, dermatologicamente testado.

Finalidade
Pot & Pan Detergent deve ser utilizado na limpeza de panelas, frigideiras, 

louças, tabuleiros e outros utensílios de cozinha laváveis em pia.

Campo de aplicação
Cozinhas industriais de hotéis, hospitais, escolas, etc.

Detergente concentrado para lavar louças.

Descrição

Modo de usar

PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA, N° 25351.659609.2009-87. Aut. Func. M.S. nº 3.00053-9

Diluição de Uso:

Limpeza por imersão: Diluir o produto na razão de 1,5 ml/ litro de 

água. 

Lavagem manual: Diluir o produto na razão de 10 a 30 ml para 

cada litro de água.

Instruções de uso:

Para limpeza por imersão:

1. Inicie o processo com a pia limpa.

2. Encha a cuba da pia com a solução de uso.

3. Antes de colocar as louças na solução, raspe e lave-as para 

remover a sujidade grosseira.

4. Coloque as louças na solução e deixe o produto agir por 05 a 10 

minutos (dependendo do nível de sujidade) 

5. Esfregue com esponja ou escova.

6. Enxágue sob água corrente.

7. Deixe secar ao ar.

Para limpeza padrão:

1. Encha o frasco aplicador Pot&Pan com o produto diluído.

2. Aplique a solução na espoja e esfregue as louças.

3. Enxágue sob água corrente.

4. Deixe secar ao ar.

Observação: Não aplique o produto em superfícies com temperatura 

acima de 60°C.


