
Dicopan L

Detergente desincrustante alcalino de alta espuma
Finalidade de Uso
Dicopan L é um detergente alcalino recomendado para a limpeza por espuma de 
equipamentos e superfícies contendo gordura, proteínas, amido, açúcares, etc. É 
também indicado para limpeza geral manual de equipamentos, peças e utensílios em 
indústrias alimentícias em geral.

Características / Benefícios
• Alto poder de limpeza: remoção de sujidades orgânicas. Umectação completa da 

superfície. Eficiência na presença de dureza de água;
• Presença de silicato alcalino: particularmente eficiente na remoção de sujidade 

encontrada nos abatedouros avícolas;
• Agilidade: rápida aplicação por espuma através do sistema Diversey;
• Ampla cobertura: aplicado por espuma, atinge locais de difícil acesso manual;
• Economia: baixo consumo de produto por metro quadrado limpo;
• Seguro: pode ser usado manualmente e em qualquer superfície sem danificar 

equipamentos ou mesmo causar danos à saúde dos funcionários, desde que 
utilizado de acordo com o recomendado.

Considerações Técnicas
Dicopan L é um detergente para ser aplicado pelo método de espuma ou manual 
em equipamentos, superfícies, peças e utensílios. É especialmente recomendado para 
superfícies de alumínio, cobre, galvanizadas ou de qualquer outro material sensível 
à causticidade. É altamente espumante e de fácil enxágue, podendo ser aplicado 
através de geradores de espuma com sistema de venturi ou pressurizado (bombas).

Modo de Usar 
Dicopan L deve ser aplicado a uma concentração de 0,5 a 5,0% p/v, dependendo da 
área de aplicação. Após efetuar pré-enxágue com água preferencialmente morna 
(50°C), aplicar o produto por espuma através do sistema Diversey, deixar em contato 
durante 10 - 15 minutos, esfregar as áreas que apresentem algum tipo de sujidade e 
enxaguar. No caso de limpeza manual de superfícies, aplicar o produto pré-diluído, 
esfregar e enxaguar. Deve-se sempre realizar o enxágue final de equipamentos com 
água potável. A definição da concentração, temperatura e tempo de contato ideais 
dependerá da aplicação. Consulte o especialista Diversey. 

Características Físico-Químicas
Aspecto Líquido límpido 
Cor                                                  Vermelha
Peso específico á 25°C                1,18 g/mL
pH (solução 1%) á 25°C 11,5

Os valores apresentados acima são dados típicos de uma produção normal e não 
devem ser considerados como especificação.



Dicopan L

Detergente desincrustante alcalino de alta espuma
Metodologia de Análise 
A concentração (% p/v) da solução de uso de Dicopan L pode ser determinada através do teste-kit Diversey.

Composição 
Dodecilbenzenossulfonato de Potássio, Hidróxido de Potássio, Fosfato, Silicato, Alcalinizante, Corante, Solubilizantes, Tensoativo 
Aniônico e Água.

Precauções de Uso
Recomendações sobre manuseio, estocagem e descarte do produto são fornecidas separadamente na Ficha Individual de Segurança 
de Produto (FISPQ). 

Prazo de Validade
24 meses a partir da data de fabricação.

Registros Oficiais
Registro MS – 3.2661.0093
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