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LAT PAST QUALIMILK  é um detergente 
concentrado especialmente elaborado para 
limpeza manual em indústrias alimentícias.  
 

VANTAGENS E BENEFÍCIOS 
 

� Podendo ser aplicado em qualquer 
superfície lavável nas concentrações 
recomendadas; 

� Indicado também para limpeza de pisos, 
paredes, superfícies metálicas, pintadas, 
vidros e utensílios em geral; 

� Possui alta performance com altíssimo 
poder desengordurante e emulsionante; 

� Não ataca metais inoxidáveis. Produto 
altamente concentrado proporciona 
grande economia e baixo espaço de 
estocagem; 

� Produto biodegradável. 
 

MODO DE USAR 
 
Indústrias alimentícias: Aplique uma solução 
de 0,5 a 2% à temperatura de 85ºC (ou seja; 
dilua de 50 a 200g de LAT PAST QUALIMILK  
em 10L de água). Esta quantidade varia de 
acordo com a sujidade do local a ser lavado. 
Tanques de expansão:  Aplique uma solução 
de 0,5 a 1% (de 50 a 100g em 10L de água). 
Tanques de transporte:  Aplique uma solução 
de 1 a 1,5% (de 100 a 150g em 10L de água). 
Limpeza manual:  Aplique uma solução de 
0,5% (50g em 10L de água). 
 
Importante:  Utilizar EPI’s (botas, luvas, óculos 
protetores e avental) ao manusear o produto e 
suas diluições. 
 

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS 
 
Aspecto:  Pasta 
Cor:  Verde 
Odor: Inodoro 
pH (tal qual): 8,0 – 9,0 
 
 
 
 

COMPOSIÇÃO 
 
Linear alquilbenzeno sulfonato de sódio, 
coadjuvante, tensoativo não iônico, 
conservante, sequestrante, corante e veículo. 
 

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM 
 
Mantenha o produto em sua embalagem 
original e bem fechada após o uso. Não 
reutilize a embalagem vazia para outros fins.  
 

PRECAUÇÕES 
 
CONSERVE FORA DO ALCANCE DE 
CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.  Não 
ingerir. Evite a inalação ou aspiração, contato 
com os olhos e contato com a pele. Em caso 
de contato com os olhos, 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. Evite o 
contato prolongado com a pele. Depois de 
utilizar este produto, lave e seque as mãos. 
 

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

 
EMBALAGENS DISPONÍVEIS 

 
Balde 3,2 kg  – CB: 7897534807785 
Balde 20 kg  – CB: 7897534807754 
Bombona 100 kg  – CB: 7897534807747 
Tambor 200 kg  – CB: 7897534807778 
 

REGISTROS 
 
PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA 
ANVISA, Nº 25351.693122/2012-29 
 

RESPONSÁVEL TÉCNICO 
 
Eng. Químico Fábio Pergher     
CRQ II 023.00831 

 


