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ASSERT DETERGENTE NEUTRO 

  

1. Dados do produto 

 
Assert Detergente Neutro remove com eficiência as sujeiras de origens 
lipídicas e proteicas. Ideal para a limpeza do instrumental cirúrgico e dos 
artigos médicos de forma geral, incluindo mobílias, utensilios e demais itens 
laváveis, como: pisos, portas, paredes, teto e vidros, encontrados em 
hospitais, clínicas, ambulatórios, laboratórios, indústrias farmacêuticas, CMEs 
e demais estabelecimentos que prestam serviços de assistência a saúde.   
Fórmula desenvolvida para uso em materiais diversos, garantindo praticidade 
e versatilidade ao produto. 
 
Composição química: Tensoativos Aniônicos, Alcalinizante, Espessante, 
Tensoativo Não Iônico, Estabilizante, Regulador de pH, Conservante e Veículo. 
Princípio ativo: Blend de Tensoativos Aniônicos. 
Validade concentrado: 24 meses 
Validade diluído: 7 dias, desde que armazenado em local seco e arejado. 
 

 
 

2. Propriedades físico-químicas: 

Aspecto: ............................................................................................................................... Líquido Límpido Viscoso 
Cor: ............................................................................................................................................................ Amarelado 
Odor: ..................................................................................................................................................... Característico 
pH: ................................................................................................................................................................. 6,0 – 8,0  
Viscosidade Copo Ford Fuso 4 (minutos): .................................................................................................... 1,0’– 3,0’ 
Densidade (g/ml) ................................................................................................................................... 1,010 – 1,030 
 
 

3. Modo de uso 

LIMPEZA PESADA:  

Aplicar a solução sobre a superfície à ser limpa e com auxílio de pano descartável, pano microfibra, esponja ou 

mop, deixar o produto agir por 10 minutos, em seguida realizar ação mecânica e enxaguar com água corrente.  

Método Diluição Tempo de contato 

Limpeza pesada 1/50 (20mL do produto para cada 1 litro de água) 10 minutos 

 

LIMPEZA MÉDIA:  

Aplicar a solução sobre a superfície à ser limpa e com auxílio de pano descartável, pano microfibra, esponja ou 

mop, realizar ação mecânica, em seguida enxaguar e secar. 

Método Diluição Tempo de contato 

Limpeza média 1/100 (10mL do produto para cada 1 litro de água) 5 minutos 

 

MANUTENÇÃO DIÁRIA: 

 Aplicar a solução diretamente sobre a superfície com o auxílio de uma fibra, pano limpo ou mop. Após aplicação, 

deixar o produto agir por 2 minutos, em seguida enxaguar com água corrente e secar. 
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Método Diluição Tempo de contato 

Manutenção diária 1/200 (5mL do produto para cada 1 litro de água) 2 minutos 

 

LIMPEZA DE INSTRUMENTAL, ARTIGOS E UTENSÍLIOS POR IMERSÃO: 

Diluir o produto conforme recomendação abaixo, deixar os objetos imersos por 2 minutos na solução, em 

seguida enxaguar e secar. 

Método Diluição Tempo de contato 

Limpeza de instrumental, artigos e 

utensílios por imersão 

1/100 (10mL do produto para cada 1 litro de água) 2 minutos 

 

 

4. Propriedades 

• pH neutro 

• Rende até 1000 litros 

• Pode ser usado em diversos tipos de materiais e pisos 
 

5. Embalagem 

Bombona: 2x5 L; 
 

 

6. ANVISA 

Produto Notificado na Anvisa nº: 25351.875230/2021-17 
 
 
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 dele, bem como 
para resolver suas necessidades específicas de higiene e limpeza. Maiores esclarecimentos:  
sac@audaxco.com 
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