
 

 

WASH CLEANER 
Detergente Desinfetante Concentrado de Alta Espumação 

 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
WASH CLEANER é um detergente concentrado de alta espumação, com ação 
desinfetante, indicado para limpeza e desinfecção de áreas hospitalares, indústrias 
alimentícias, frigoríficos, laticínios, açougues, supermercados e restaurantes. WASH 
CLEANER tem rápida penetração, emulsificação e remoção de gordura animal, óleos 
vegetais, sangue animal, resíduos de leite encontrados em pisos, paredes, azulejos e 
equipamentos, especialmente em áreas hospitalares e nas de processamento de 
alimentos. Aplicado sob pressão, a espuma do WASH CLEANER adere nas superfícies 
verticais e horizontais oferecendo um maior tempo de contato. Dessa forma, gorduras 
animais, sangue e resíduos proteicos são eliminados com facilidade através de 
enxágue. 
 

RECOMENDAÇÕES DE USO 
Para uma ação limpadora e desinfetante eficiente, WASH CLEANER deve ser usado 
puro ou diluído em até 1:20 em água. Aplicar com fibra, esponja, spray, máquina de 
alta pressão ou equipamento gerador de espuma. Deixe agir por 10 minutos e enxague 
em seguida. 
 

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO 
 Aparência: líquido transparente, incolor a amarelo e odor característico. 
 pH: 13,0 – 14,0 
 Teor de ativos: 20,0 – 25,0%  
 Peso específico: 1,050 – 1,080 g/cm3 
 Viscosidade: 5,0 – 40,0 cps 
 Ingrediente ativo bactericida: Digluconato de Clorohexidina (20%): 0,4%  

 

REGISTRO ANVISA Nº 325930046. 
 

SEGMENTOS DE MERCADO PARA USO DO WASH CLEANER 
Hospitais, indústrias alimentícias, cozinhas industriais, restaurantes, frigoríficos e etc. 
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