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 CONCENTRAX DETERGENTE MULTIPLIC 
  

1. Dados do produto 

Produto com altíssima concentração, pH alcalino, alto poder de limpeza, 
desincrustante, remoção de gorduras e sujidades pesadas. Contém 
solubilizante de sais, que potencializam a limpeza.  
Indicado para a limpeza de superfícies impregnadas com: graxas, parafinas, 
ceras e gorduras carbonizadas. Pode ser utilizado também para limpar 
utensílios, pisos, azulejos, fornos, chapas, grelhas, vidros, fritadeiras, coifas, 
fogões, equipamentos de cozinha e equipamentos de aço inoxidável.  
 
Composição Química: Hidróxido de Sódio, Tensoativo, Tolueno Sulfonato de 
Sódio, Alcalinizante, Solventes, Conservantes, Fragrância, Corante e veículo. 
 
Validade: 36 meses  
 

 
 
 

2. Propriedades físico-químicas: 

Aspecto:............................................................................................................................................Líquido límpido 

Cor:...............................................................................................................................................................Amarelo  

Odor:...........................................................................................................................................................Eucalipto 

pH:............................................................................................................................................................13,0 – 14,0 

Concentração(%)......................................................................................................................................21,0 – 23,0 

Densidade (g/ml) ............................................................................................................................ 1,0050 – 1,0070 
 

3. Modo de uso 

Para limpeza pesada como: Sujidades em pisos impregnados com óleos, graxas e/ou outro tipo de incrustação:   

Diluir 01 parte do produto para 20 partes iguais de água. 

Para Limpeza leve como:  Remoção de graxas impregnadas em motor, chassis, peças, utensilios de aço, ferro, 

etc.: Diluir 1 parte do produto para 40 partes iguais de água. 

Para manutenção de:  vidros, fórmicas e limpeza diária de superficies: Diluir 1 parte do produto para 50 partes 

iguais de água.  

Dilua o produto em um recipiente devidamente higienizado (cuba, balte, frasco, etc) na proporção indicada 

acima. Aplique o produto diluído na superfície e esfregue com uma fribra ou esponja. Retire o produto com o 

auxilio de um pano úmido ou enxágue.  

 

4. Propriedades 

 Desengraxa 

 Facilmente removido por enxágue 

 Limpa e desincrusta 

 Remove facilmente resíduos 
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 5. Embalagem 

        Bombona: 2X5 L; 

 
 

6. ANVISA 

Produto Notificado  na Anvisa nº 25351.535613/2010-94. 
 
 
Em caso de dúvidas na utilização deste produto, ou nas instruções aqui contidas, solicite os nossos serviços de 
Assistência Técnica de Aplicação, que estará a sua disposição para auxiliá-lo na correta utilização do mesmo, bem 
como para resolver suas necessidades específicas de higiene e limpeza.  
Maiores esclarecimentos: sac@audaxco.com 
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