Pan Clean
Detergente para lavar louças, panelas e utensílios

Benefícios
• Econômico no uso
Superconcentrado, permite alta diluição com baixo custo.
• Eficiência e Segurança
Remove rapidamente resíduos de alimentos e demais sujidades, sem agredir a pele dos
manipuladores.
• Isento de perfume
Não possui nenhum perfume, evitando assim a contaminação química das superfícies e
utensílios de cozinha.
Utilização
Pan Clean é indicado para lavagem manual de tigelas, panelas, copos, talheres, louças,
utensílios e outros equipamentos utilizados em área de manipulação de alimentos, como
açougues, peixarias, etc. Ideal para ser usado em louças, copos, talheres e panelas sujidade
pesada.
Modo de usar
Preparar uma solução de 0,5 a 1,0% (medir de 500 ml a 1 litro de produto, transferir para
um recipiente adequado e completar o volume com água fria ou de preferência morna até
100 litros) ou utilize o detergente Pan Clean com o auxílio do dosador exclusivo Diversey,
dosando diretamente na pia de lavagem. Coloque os utensílios de molho na solução diluída
por 5 a 10 minutos. Manipule cuidadosamente facas e outros equipamentos cortantes.
Escove se necessário os equipamentos para retirar gorduras e sólidos aderidos. Enxágue
abundantemente com água limpa. Deixe secar naturalmente.
Cuidados de conservação
Manter o produto em sua embalagem original fechada, longe de produtos clorados e em
ambiente coberto, seco e dotado de boa ventilação. Armazenar o produto afastado da luz
solar direta, de fontes de calor e materiais incompatíveis - Vide Ficha de Segurança do
Produto. NÃO MISTURAR COM OUTROS PRODUTOS, EXCETO SE TAL PROCEDIMENTO
ESTIVER INDICADO PELO FABRICANTE POR ESCRITO.
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Informações técnicas
Características Físico-Químicas
Aspecto
pH [Puro]
Cor
Prazo de validade

Líquido Viscoso
7,0 – 8,0
Azul
2 anos

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

Composição
Ácido Dodecilbenzeno Sulfônico, Coadjuvante, Corante, Desnaturante, Hidrótopo,
Neutralizantes, Solubilizante, Conservante e Água.
Precauções de uso
CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.
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. Caso necessite de informações adicionais, entre em
contato com o Centro Toxicológico pelos telefones (0__11) 5012-5311 ou 0800 77 13 733.
Mantenha o produto em sua embalagem original. Não reutilize a embalagem vazia.

Embalagem
Caixa de papelão contendo 4 bombonas de polietileno de 5L.
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