
Detergente Vero Plus

Características físico-químicas

Detergente de Uso Geral para lavagem de superfícies

Informações técnicas

Alto poder de limpeza

gorduras e graxas, devido à sua elevada concentração de tensoativos não  iônicos 
associados a agentes alcalinizantes.

Econômico em uso
A sua formulação concentrada, contendo somente ingredientes ativos, garante 

Ação seqüestrante
Seu sistema complexante inibe a ação de impurezas, tanto de águas duras como 

Seu sistema de tensoativos, agentes seqüestrantes, agente anti-redeposição de 
sujidade e agentes alcalinos, em correto balanceamento atuam com a mesma 

Espuma controlada
O nível de espuma controlado otimiza a ação mecânica da máquina de lavar, bem 

confere brilho cumulativo às roupas após cada lavagem.

Informações técnicas

Composição

Álcoois Graxos Etoxilados, Alcalinizantes, Agente Anti-Redepositante, Branqueador Óptico, 
Coadjuvante e Sequestrantes.

Econômico 
A concentração de ativos torna o Detergente Vero Plus um produto econômico no 
uso, requerendo uma pequena quantidade para uma limpeza e�ciente. 

Versátil
Detergente Vero Plus é formulado para a limpeza diária de superfícies laváveis em 
geral. Tem aplicação simples e prática.

Seguro
O caráter neutro da formulação garante e�ciência na limpeza sem agredir as mãos ou 
causar danos às superfícies e acabamentos aplicados sobre os pisos.

Multi-Uso
Utilizável em qualquer tipo de superfície e equipamento. 

Composição

Dodecilbenzeno Sulfonato de Sódio, Corante, Hidrótopos, Neutralizante, Fragância, 
Conservante, Solubilizante e Água.  

Utilização

Detergente Vero Plus é um detergente líquido indicado para limpeza geral de 
superfícies laváveis como pisos, louças e metais sanitários, portas, paredes, ralos e 
superfícies em geral.

Aspecto                        Líquido límpido viscoso
Cor                                 Alaranjado
pH                                  7,0 a 8,0
Densidade                  1,07 a 1,09 g/ml
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Modo de usar

Preparar a solução de Detergente Vero Plus diluindo 1 parte de produto  para 100 a 200  partes de água (solução de aprox. 0,5 a 
1,0%). Aplicar a solução nas superfícies, esfregar, deixar agir por alguns minutos. Enxaguar se necessário.

Embalagem

Caixa de papelão com 100 sachês de 50 ml.
Caixa de papelão com 4 bombonas de polietileno com 5 litros.

Precauções de uso

CONSERVE FORA DO ALCANCE DE 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.

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.
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