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DETERGENTE NEUTRO ARGUS é um 
detergente neutro especialmente formulado 
para a remoção de sujeira e gordura. Indicado 
na limpeza de qualquer tipo de superfície 
lavável, limpeza de talheres, copos, pratos, 
bandejas, pisos laváveis, paredes pintadas a 
látex, máquinas colheitadeiras de algodão e 
superfícies gordurosas em geral.  
 

VANTAGENS E BENEFÍCIOS 
 
 Especialmente indicado para lavar louças, 

utensílios domésticos e para limpeza em 
geral; 

 Sua fórmula balanceada proporciona 
poder de desengordurar; 

 É um detergente concentrado e por isso, 
além de eficiente, rende muito mais. 

 Podendo ser utilizado em área hospitalar; 
 Produto biodegradável; 
 

MODO DE USAR 
 
LIMPEZA DOMÉSTICA: Utilize uma solução 
de 10% (ou seja, dilua 1L de DETERGENTE 
NEUTRO ARGUS em 10L de água).  
LIMPEZA PESADA: Utilize uma solução de 
20% (2L em 10L de água). Aplique a solução 
sobre uma esponja umedecida ou diretamente 
sobre a superfície a ser limpa e esfregue até 
que os resíduos sejam removidos. Em 
seguida, enxágue com água em abundância. 
Importante: É recomendável o uso de luvas ao 
manusear o produto e suas diluições. 
 
CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS 

 
Aspecto: Líquido viscoso 
Cor: Laranja 
Odor: Característico 
pH (tal qual): 6,0 – 9,0 
 

COMPOSIÇÃO 
 
Ácido sulfônico, lauril éter sulfato de sódio, 
neutralizantes, espessantes, sequestrante, 
aditivo, glicerina, coadjuvante, conservante, 
corante, solvente e veículo. 

Princípios ativos: Dodecilbenzeno sulfonato 
de sódio – 7,0% e Lauril éter sulfato de sódio – 
2,5%. 
 

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM 
 
Mantenha o produto em sua embalagem 
original, ao abrigo de luz e bem fechada após 
o uso.  
 

PRECAUÇÕES 
 
CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS 
CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. 
Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, 
contato com os olhos e contato com a pele. 
Em caso de contato com os olhos e a pele, 
lave imediatamente com água em abundância. 
Em caso de ingestão, não provoque vômito e 
consulte imediatamente o Centro de 
Intoxicações ou o médico levando o rótulo do 
produto. Lave com bastante água corrente os 
objetos e utensílios utilizados como medida 
antes de reutilizá-los. Não reutilize a 
embalagem vazia. Telefone de emergência 
(CEATOX): 0800 0148 110. Água: pode 
faltar. Não desperdice. 
 

PRAZO DE VALIDADE 
 
36 meses a partir da data de fabricação. 

 
EMBALAGENS DISPONÍVEIS 

 
2L, 5L, 20L, 50L e 200L. 
 

REGISTROS 
 
PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA 
ANVISA, Nº 25351.471285/2010-91. 
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