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                 DESCRIÇÃO DO PRODUTO DrySan®Duo é um produto pronto uso, limpador e desinfetante em uma única 

etapa. Não necessita enxágue após o uso. Recomendado para indústrias que 

processam produtos secos ou de baixa umidade. DrySan®Duo é destinado à 

desinfecção/sanitização de superfícies e equipamentos que entram em contato 

com alimentos. Ideal para uso em superfícies onde o contato prolongado com 

soluções aquosas seja restrito.                                                                                

 
 

BENEFÍCIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

  PROPRIEDADES

 
 
Promove Garantia de Qualidade 

 DrySan
®
Duo é eficaz contra uma variedade de microrganismos como: 

Staphylococcus aureus, Samonella choleraesuis e Escherichia coli. 

 Produto versátil: Limpador e desinfetante em etapa única. Elimina a necessidade 
de múltiplos produtos para limpeza e desinfecção.  

 Excelente para limpeza e desinfecção esporádicas durante troca de produtos e 
set up de linhas.  

 Pode ser utilizado como desinfetante de equipamentos não porosos, superfícies 
exteriores de embalagens de produtos alimentares ou não alimentares 
impermeáveis. 

 

Conveniente e seguro 
 Reduzido teor de álcool promove um ambiente mais seguro  

 Nenhum equipamento de proteção é necessário em condições normais de uso. 

 Não requer diluição.  

 

Eficiência operacional 
 Promove limpeza e desinfecção mais rápida em uma única etapa.  

 Não necessita de enxágue final.  
 

 
Estado Físico:    Líquido límpido a ligeiramente turvo. 
Cor:       Incolor a levemente amarelado. 
pH 100%:     5,5 – 6,5 
Densidade (25°C):    0,975 – 0,989 g/cm³ 
%Álcool isopropílico:   10,45% - 11,55% 

 

 
                          DIREÇÕES DE USO 

  
 
 
 
 
 
 

Aplicar o produto em sua forma concentrada sobre a superfície dos equipamentos, 

por spray ou manualmente, deixando evaporar naturalmente. Não há necessidade 

de enxágue final.  

Tempo mínimo para contato: 10 minutos.   

Consulte seu Especialista Ecolab para instruções de uso e informações 
especificas. 

http://www.ecolab.com/
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