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DESCRIÇÃO: 
 
Detergente alcalino clorado. 
 
CAMPO DE APLICAÇÃO: 
 
Hotéis, restaurantes, indústrias, etc. 
 
FINALIDADE: 
 
Detergente líquido especialmente desenvolvido para ser usado em máquinas de lavar louças com 
dosagem automática através do dosador Ecolab. 
 
Indicado para lavar bandejas, copos, pratos, talheres e outros utensílios de cozinha. Elimina 
manchas, possui anti-incrustante, conserva os materiais inalterados e possui baixa espumação. 
 
Não aplique Topmat L em alumínio e outros metais leves, pois são incompatíveis com alcalinos 
clorados podendo sofrer corrosão severa. 
 
MODO DE USAR: 
 
Abertura da embalagem:  
Utilize EPI’s (Equipamento de Proteção Individual). Mantenha a embalagem em posição vertical, 
evitando derramamentos. Gire a tampa até que fique totalmente solta. Após o uso do produto, 
tampe o produto e verifique se a tampa está firmemente presa.  
A diluição deve ser realizada através do equipamento dosador automático Ecolab. Consulte seu 
especialista para maiores informações. 
 
Utilização do produto: 
Usar o produto Topmat L na lavagem de utensílios de cozinha em máquinas profissionais de lavar 
louças, através do dosador Ecolab na concentração de 1,2 - 2,5 mL por litro de água (0,12 – 
0,25%). 
 
Consulte seu especialista Ecolab para obter instruções de uso específico. 

 
VANTAGENS: 
 
♦ Baixa espumação. 
♦ Alto poder de limpeza, removendo facilmente gorduras e manchas. 
♦ Evita a formação de depósitos calcários nas máquinas automáticas, dispensando as 

desincrustações periódicas. 
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CARACTERÍSTICAS: 
 
a ) FÍSICAS: 
 
Estado Físico: Líquido  
 
Cor:  Incolor  
  a levemente amarelado 
   
Odor: Cloro 
 
pH 100 %, 25°C: 13,0 – 14,0 
 
Densidade, 25°C: 1,200 - 1,400 g/cm3  
 
b ) QUÍMICAS: 
 
Agente coadjuvante: Hipoclorito de Sódio 
 
Agente sequestrante: Ácido Tartárico 
 
Agente alcalino: Hidróxido de sódio 
 
PRECAUÇÕES: 
 
Verifique na FISPQ do produto os riscos específicos e EPIs recomendados para o seu manuseio. 
 
VALIDADE: 
 
06 meses a partir da data de fabricação. 
 
EMBALAGEM: 
 
Frasco plástico de 5 litros. 
Bombona plástica de 20 litros. 
 
PRODUTO SANEANTE REGISTRADO NA ANVISA, nº 3.0053.0720. 
Autorização de funcionamento M.S. nº 3.00053-9. 
 
 
 
 
 
 
 


