
 

 

FINAL DRY 
Secante para Máquinas de Lavar Louças 

 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
Produto especialmente desenvolvido para melhorar a secagem e o brilho nos pratos, 
talheres, copos, xícaras e bandejas em máquinas de lavagem automática. 
Seca totalmente as louças, evitando a formação de manchas d’água e deixa as louças 
e utensílios com mais brilho. Além de ser um produto econômico, ele não é agressivo 
ao equipamento. 
 

RECOMENDAÇÕES DE USO 
Deve ser utilizado em máquinas de lavar louças acopladas ao dosador, sendo 
recomendada a diluição de 1:1000 em água. 
Para uma maior eficiência recomendamos a utilização do WM 25 como detergente para 
máquina de lavar louças. 
 

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO 
 Aparência: líquido transparente, cor azul e odor característico. 
 pH: 2,5 – 3,5 
 Teor de Ativos: 15,0 - 19,0% 
 Densidade: 1,00 – 1,025 g/cm 
 Viscosidade: 5 – 15cps 

 

PRODUTO NOTIFICADO NA ANVISA N.º 25351.636701/2010-11. 
 

SEGMENTOS DE MERCADO PARA USO DE FINAL DRY 
Cozinhas industriais, restaurantes, lanchonetes, bares, casas noturnas, hotéis e etc. 
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