
Especificação DCL02 CXDCL05

Nome Técnico Detergente 

NCM | CEST 34023990 | 11.007.00

Registro Anvisa 3.2880.0007

Composição
Lauril éter sulfato de sódio, ácido linear alquilbenzeno sulfônico,
coadjuvantes, alcalinizante, fragrância e veículo.

pH 9,5 a 12,5

Cor Incolor

Aspecto Físico Viscoso

Densidade 1,00 a 1,06 g/ cm³

Viscosidade (25ºC) 30 a 60 segundos

Substância Ativa Lauril éter sulfato de sódio e ácido linear alquilbenzeno sulfônico

Validade 6 meses a partir da data de fabricação

Volume por unidade 2L 5L

Peso unitário líquido 2,046 Kg 5,115 Kg

Peso unitário bruto 2,123 Kg 5,300 Kg

Dimensões unidade (alt. x larg.) 30,5 cm x 10,0 cm 32,78 cm x 18,8 cm

Embalagem 6 UN/CX 4 UN/CX 

Dimensões caixa ( alt. x larg. x prof.) 31,7 cm x 31,5 cm x 22,7 cm 33,0 cm  x 28,4 cm  x 38,0 cm

Volume caixa 0,02266 m³ 0,03561 m³

Peso caixa líquido 12,276 Kg 20,460 Kg

Peso caixa bruto 12,952 Kg 21,611 Kg

EAN-13 (produto) 7898058598050 7898058598036

DUN-14 (caixa) 17898058598057 17898058598033
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DETERGENTE CLORADO Rev. 00

       O Detergente Clorado Guimarães é indicado para limpeza pesada combinando a ação do detergente
(limpa sujeiras e gorduras) com o cloro (combate o mofo e bolor). Pode ser utilizado na limpeza diária de
banheiros, cozinhas e em ambientes úmidos. Este produto pode ser utilizado em qualquer tipo de piso e
superfície lavável, inclusive na lavagem de roupas.

CARACTERÍSTICAS

*As informações de peso e dimensões podem sofrer alteração ±5% 

https://www.google.com/search?q=guimar%C3%A3es+produtos+de+limpeza+TELEFONE&ei=17UtY5H1GIaSwbkPi4S2yA8&ved=0ahUKEwjRvLjfg6v6AhUGSTABHQuCDfkQ4dUDCA4&uact=5&oq=guimar%C3%A3es+produtos+de+limpeza+TELEFONE&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQgAEKIEMgUIABCiBDIFCAAQogQ6CggAEEcQ1gQQsAM6CwguEIAEEMcBEK8BOgUIABCABDoGCAAQHhAWOgIIJjoFCCEQoAE6CAghEB4QFhAdSgQIQRgASgQIRhgAUNoDWP0YYK8eaAFwAXgAgAHiAogB0iiSAQQzLTE2mAEAoAEByAEHwAEB&sclient=gws-wiz#


RECOMENDAÇÕES DE USO

Limpeza em geral: Em banheiros, cozinhas, pisos, azulejos e paredes,
adicionem 200 mL (1 copo) de DETERGENTE CLORADO MEGA LIMPO para
cada 4 litros de água, enxágue bem após 30 minutos. Na remoção de manchas
difíceis em superfícies, recomenda-se utilizar o produto puro, enxaguando bem
após 30 minutos.
Lavagem em máquinas: O DETERGENTE CLORADO MEGA LIMPO pode
ser usado para lavagem de roupas brancas. Dilua 100ml (1/2 copo) e dissolva o detergente
clorado já com água, utilizando o ciclo de lavagem normalmente.
Lavagem na mão: Dilua 100 mL (1/2 copo) do detergente clorado no tanque e coloque as roupas de
molho. 
IMPORTANTE: Não despeje o detergente clorado diretamente sobre as roupas.
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Alveja

Tira limo

Não são realizados testes em animais

Embalagem reciclada
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IMAGENS  DOS PRODUTOS

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA
Não ingerir;
Evite inalação ou aspiração e o contato com os olhos e a pele;
Lavar os objetivos e utensílios utilizados como medida, antes de reutilizá-los;
Não usar em recipientes e objetos metálicos.
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ATRIBUTOS COMERCIAIS
Rev. 00

Limpa roupas

Poder do cloro

https://www.google.com/search?q=guimar%C3%A3es+produtos+de+limpeza+TELEFONE&ei=17UtY5H1GIaSwbkPi4S2yA8&ved=0ahUKEwjRvLjfg6v6AhUGSTABHQuCDfkQ4dUDCA4&uact=5&oq=guimar%C3%A3es+produtos+de+limpeza+TELEFONE&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQgAEKIEMgUIABCiBDIFCAAQogQ6CggAEEcQ1gQQsAM6CwguEIAEEMcBEK8BOgUIABCABDoGCAAQHhAWOgIIJjoFCCEQoAE6CAghEB4QFhAdSgQIQRgASgQIRhgAUNoDWP0YYK8eaAFwAXgAgAHiAogB0iiSAQQzLTE2mAEAoAEByAEHwAEB&sclient=gws-wiz#

