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 GOLD DETERGENTE CLORADO 
 

1. Dados do produto 

Desenvolvido para desinfecção, limpeza e clareamento das superfícies em 
ambientes de fluxo alto, médio e baixo. Com excelente ação bactericida, possui 
agentes de alto poder de remoção nas sujidades gordurosas e manchas 
impregnadas. Tem comprovada eficiência contra bactérias como: 
Staphylococcus aureus, Salmonella e Pseudomonas aeruginosa. 
Indicado para desinfetar ralos, lixeiras, vasos sanitários, banheiros, pisos não 
tratados, mármores, louças, vidros, cerâmicas, azulejos e utensílios de 
polipropileno. Ideal para cozinhas industriais e hospitais em geral.  

 
Composição Química: Hipoclorito de Sódio, Tensoativo, Alcalinizante e Veículo. 
 
Validade: 6 meses 
 

 

2. Propriedades físico-químicas: 

Aspecto: ................................................................................................................................. Líquido límpido viscoso 
Cor: ................................................................................................................................................................ Amarelo 
Odor: ..................................................................................................................................................... Característico 
pH: ............................................................................................................................................................. 12,0 – 14,0 
Densidade (g/mL): ................................................................................................................................. 1,100 – 1,200 
Teor de Cloro (%): ..................................................................................................................................... 2,15 – 2,60 
 
 

3. Modo de uso 

Produto concentrado, devendo ser diluído antes do uso. Diluir o produto no modo desejado em um recipiente, 

espalhar a solução nas superfícies a serem limpas com o aplicador. Deixar agir por no mínimo 10 minutos e em 

seguida enxaguar. Para limpeza por imersão, deixar os utensílios e equipamentos imersos na solução.  

Para limpeza pesada e desinfecção: Diluir 1 parte do produto puro em 29 partes iguais de água.  

Para limpeza leve (Gerador de espuma): Diluir 1 parte do produto puro em 99 partes iguais de água.  

Para limpeza leve (Imersão): Diluir 1 parte do produto puro em 199 partes iguais de água. 

 

4. Propriedades 

 Excelente ação bactericida 

 Rende até 1000L 

 Possui agentes com alto poder de remoção de sujidades e gorduras 
 

5. Embalagem 

Bombona: 2X5 L; 
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6. ANVISA 

Produto Registrado na Anvisa nº 308280042. 
 
 
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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