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Perfil Técnico                                   FACILIN   
 

DESCRIÇÃO: 
Detergente neutro super concentrado para lavagem de louças. 
 
COMPOSIÇÃO QUÍMICA: 
*Tensoativo aniônico 
*Solubilizante 
*Sequestrante 
*Preservante 
*Espessante 
*Corante 
*Veículo 
 
CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS: 
 
Estado Físico: Líquido  
Cor: Castanho  
Odor: Característico  
PH 5%: 6,5 – 7,5 
Densidade (250C): 1,040 – 1,050 g/cm3 
  
MÉTODO DE ANÁLISE PARA CONTROLE DE QUALIDADE: 
   
1- pH do produto puro,  técnica potenciométrica. 
2- Densidade do produto a 25 º C, utilizando densímetros. 
 
CAMPO DE APLICAÇÃO: 
Facilin deve ser usado na lavagem manual de louças, talheres em cozinhas profissionais de bares, 
padarias, restaurantes, indústrias, hospitais, escolas, clubes, quartéis, etc. 
 
FINALIDADE: 
Detergente com elevado teor de matéria ativa que emulsiona completamente qualquer tipo de 
gordura da cozinha. 
 
MODO DE USAR: 
Devido à sua elevada concentração, Facilin deve ser sempre diluído nas proporções ideais para 
cada finalidade, em água fria ou quente. De acordo com o grau de sujidade, diluir de 1:100 a 1:200. 
 
VANTAGENS: 
* Possui superior concentração de matéria ativa, o que o torna muito econômico.. 
* Alta capacidade hidratante, assegurando a integridade das mãos dentro do uso normal. 
* Matéria ativa neutra, conferindo às superfícies delicadas, de qualquer natureza, segurança total. 
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CONCENTRAÇÃO DE USO: 
De acordo com o grau de sujidade, diluir de 1:100 a 1:200. 
 
PRECAUÇÕES: 
Deve ser mantido fora do alcance de crianças. Não ingerir. Em caso de ingestão acidental, NÃO INDUZIE 
VÔMITOS. Ministrar grande quantidade de água. Consulte um médico imediatamente. Em caso de contato 
com os olhos, lavar com grande quantidade de água por pelo menos 15 minutos. Retire lentes de contato, caso 
sejam utilizadas, e continue lavando por mais 15 minutos. Consulte um médico imediatamente. 
 
VALIDADE: 
24 meses 
 
 
EMBALAGEM: 
Bombona plástica contendo 20 litros. 
Frasco plástico de 5 litros. 
 
 
PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA, N0  25351.618410/2009-07 
Autorização de funcionamento do fabricante junto ao MS: 3.00053-9 
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