
• Eficiente 

Formulação especial que garante a eficácia do produto na remoção de sujidades 

pesadas no piso, como graxas e óleos de equipamentos. 

 

• Versátil 
Pode ser utilizado tanto na limpeza de pisos industriais quanto na limpeza de peças de 

motores em geral. 
 

• Econômico 

Fórmula concentrada que permite economia no gasto do produto quando 

diluído. 

 

• Seguro 

Produto não inflamável e que não apresenta fosfato na sua formulação, 

contribuindo para a preservação do meio ambiente. 

 

Utilização 

Remover óleos e graxas de chassis, motores, pisos e máquinas industriais. A associação do 

detergente aniônico com o não-iônico confere ao produto grande poder de limpeza. O 

agente tamponante da fórmula mantém inalterada o poder de limpeza do produto durante 

todo o processo de lavagem. Contém antioxidante. 

 

Modo de usar 

Diluir 1 litro de Drax com a quantidade de água recomendada abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuidados de conservação 

Este produto deve ser mantido em sua embalagem original fechada. Recomenda-se que seja 

armazenado em ambiente coberto e seco. Devem ser evitadas temperaturas extremas. 

NUNCA MISTURE PRODUTOS QUÍMICOS, A MENOS QUE TAL PROCEDIMENTO SEJA 

INDICADO PELO FABRICANTE POR ESCRITO. 

Drax 
Detergente desengraxante 

Local 

Posto de gasolina 
 

 

 

 

Indústria 

Chassi e motor 

Pisos 
 

Pisos 

Máquinas 

Lavagem Água 

35 litros 

50 litros 
 

50 litros 

100 litros 

Diluições 



www.sealedair.com 

© 2014 Sealed Air Corporation. Todos os direitos reservados. M30818 pt 03/15 

Informações técnicas 

 

Características fisico-químicas 

pH [Puro]  

Cor 

Aspecto 

Nível de Espuma 

13,0 – 13,5 

Vermelho 

Líquido Límpido 

Médio 

Composição 

Metassilicato de Sódio, Alcalinizante, Coadjuvante, Corante, Hidrótopo, Perfume, 

Sequestrante, Tensoativo Aniônico, Tensoativo Não-Iônico e Água. 

 

Precauções de uso 

PERIGO: CAUSA QUEIMADURAS GRAVES. ATENÇÃO: CONTÉM PRODUTO FORTEMENTE 

ALCALINO (METASSILICATO DE SÓDIO) CUIDADO: Perigosa a sua ingestão. CONSERVAR O 

PRODUTO LONGE DO ALCANCE DE CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Impedir o 

contato com os olhos, pele e roupas durante o manuseio. Para o manuseio do produto e de 

suas soluções, é necessário usar luvas, avental, botas e óculos de segurança. Em caso de 

contato com os olhos, lavar imediatamente com água em abundância. Em caso de contato 

com a pele, remover as roupas contaminadas e lavar as partes atingidas com água em 

abundância. Em caso de ingestão, não provocar vômito e consultar o Centro de Intoxicações 

ou o Serviço de Saúde mais próximo. Em todos os casos, procurar imediatamente um 

médico, levando consigo o rótulo do produto. Não misturar com água na embalagem 

original. Se necessitar de informações adicionais, entrar em contato com o Centro 

Toxicológico pelos telefones (0__11) 5012-5311 ou 0800-77 13 733. Manter o produto em 

sua embalagem original. Não reutilizar a embalagem vazia. Não aplicar em superfície 

aquecida. 

Embalagem 

Caixa de papelão com 4 bombonas de polietileno com 5 litros. 

REGISTRO NO M.S: 3.2661.0008 

Drax 
Detergente desengraxante 

(Os dados acima são típicos de uma produção normal e não devem ser considerados como especificações do 

produto.) 
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