
 

 

FAT 115 PLUS 
Detergente Desengordurante 

 

 
DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
FAT 115 PLUS é um detergente desengordurante, com suave fragrância, cuja 
formulação confere ao produto um grande poder de dissolver e emulsificar óleos e 
gorduras com rapidez e eficiência. FAT 115 PLUS é indicado na limpeza pesada de 
áreas de processamento de resíduos industriais, lixos orgânicos, frigoríficos, 
abatedouros, indústrias alimentícias e empresas automotivas, deixando uma agradável 
fragrância. 
 

 
RECOMENDAÇÕES DE USO 
FAT 115 PLUS deve ser utilizado em diluições de até 1:20 em água, dependendo do 
grau de sujidade. Pode ser utilizado através de imersão ou pulverização, aplicando FAT 
115 PLUS e deixando agir por 5 minutos. Esfregar com o auxílio de uma esponja, fibra 
ou pano e enxague com água limpa. 
 

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO 
 Aparência: líquido transparente, cor verde e odor eucalipto. 
 pH: 12,0 – 14,0 
 Teor de ativos: 11,0 – 14,0 
 Densidade: 1,005 – 1,045 g/cm3 
 Viscosidade: 10 – 30cps 

 

SEGMENTOS DE MERCADO PARA USO DO FAT 115 PLUS 
Frigoríficos, abatedouros, açougues, restaurantes, cozinhas industriais, indústrias em 
geral, hotéis, motéis e etc. 
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