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START DET CLORADO é um desincrustante 
alcalino elaborado para máquinas de lavar 
louças em cozinhas industriais. Remove 
manchas e sujidades orgânicas em diversos 
utensílios e louças de cozinha.  
 

VANTAGENS E BENEFÍCIOS 
 

� Remove manchas e sujidades orgânicas 
em geral, tais como, gorduras e proteínas; 

� A presença do cloro em sua formulação 
auxilia na remoção dos resíduos, na 
eliminação das manchas e confere um 
maior brilho às louças; 

� Produto biodegradável. 
 

MODO DE USAR 
 
Utilize START DET CLORADO em máquinas 
com dosadores, na concentração de 0,2 a 
0,5% em água à temperatura de 50 a 60º C 
(ou seja, dilua de 20 a 50 ml de produto em 
10L de água). Sempre observando o ciclo 
operacional da máquina. Podendo ser utilizado 
também para limpeza por imersão, utilizando 
uma solução de 0,5 a 1,0% em água à 
temperatura de 80ºC. 
 
Importante: É recomendável o uso de luvas 
ao manusear o produto. 
 
CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS 

 
Aspecto: Líquido  
Cor: Levemente Amarelado 
Teor de NaOH: 23 - 26%  
Teor de Cloro Ativo: 3,0 – 5,0% 
pH (tal qual): > 12,0 
 

COMPOSIÇÃO 
 
Hidróxido de Sódio, Coadjuvantes e Veículo. 
 

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM 
 
PARA CONSERVAÇÃO DA QUALIDADE 
DO PRODUTO MANTENHA O FRASCO 

PROTEGIDO DO SOL E DO CALOR. 
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 DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. 
CUIDADO: perigosa sua ingestão. Impeça o 
contato com os olhos, pele e roupas durante o 
manuseio. Utilize luvas de borracha e proteja 
os olhos durante a aplicação. Não misture com 
água a embalagem original. Não aplique em 
superfícies aquecidas. Em caso de contato 
com os olhos ou pele lave imediatamente com 
água em abundância. Em caso de ingestão, 
não provoque vômito, consulte imediatamente 
um Centro de Intoxicações ou Serviço de 
Saúde mais próximo. Sempre que possível 
leve o rótulo ou embalagem do produto. Abra 
a embalagem cuidadosamente, prevenindo os 
respingos do produto. 
 
ATENÇÃO: NÃO UTILIZAR EM UTENSÍLIOS 
DE ALUMÍNIO. NÃO MISTURAR COM 
OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS, 
PRINCIPALMENTE PRODUTOS ÁCIDOS. 
 

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

 

EMBALAGENS DISPONÍVEIS 
 
5L e 20L. 
 

REGISTROS 
 
REGISTRO MS: 3.1282.0349  
 

RESPONSÁVEL TÉCNICO 
 
Eng. Químico Fábio Pergher     
CRQ II 023.00831

 


