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O detergente desengordurante Determix-AM é um 

produto concentrado que possui em sua fórmula a 

combinação de tensoativos com o eficiente poder de 

limpeza da amônia. Foi desenvolvido para uso em 

áreas com alta concentração de óleos, graxas e 

gorduras, facilitando a ação na limpeza pesada. Não 

ataca borrachas e juntas. É um produto de fácil 

dissolução e aplicação.  

 

INDICAÇÕES DE USO 
 

É indicado para a limpeza de superfícies 

engorduradas, tais como: fornos, fogões, câmara de 

defumação e outros. Atenção: produto não 

recomendado para limpeza de superfícies de alumínio. 
 

MODO DE USO 
 

Retirar os detritos sólidos da superfície. Espalhar o 

produto pela área a ser limpa, aguardar de 5 a 10 

minutos e esfregar com esponja. Enxaguar com água 

limpa. Secar e fazer o acabamento final. Diluição: 

limpeza pesada: diluir 1 parte do produto em até 5 

partes de água. Limpeza leve: diluir 1 parte do produto 

em até 20 partes de água.  
 

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS 
 

Aspecto: Líquido              Odor: Característico  

Cor: Amarelo                    pH: 8,5-9,5 
 

COMPOSIÇÃO 
 

Tensoativo aniônico, alcalinizante, neutralizante, 

espessante, conservante, corante e veículo. Contém 

Amônia.  

Componente ativo: Linear alquilbenzeno sulfônico 
 

PRECAUÇÕES 
 

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E 

DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Não ingerir. Evite 

inalação ou aspiração e o contato com os olhos. Evite 

o contato prolongado com a pele. Depois de utilizar 

esse produto, lave e seque as mãos.  

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 levanto o rótulo do produto. Em caso de 

inalação ou aspiração, remova o paciente para local 

arejado e consulte imediatamente o centro de 

intoxicações (CEATOX) ou o médico levando o 

rótulo do produto.  CEATOX: 0800-722-6001. 

CUIDADO: Irritante para os olhos e pele. Não 

misture com produtos à base de cloro. Importante: 

Utilizar EPI’s (luvas, botas de borracha, óculos 

protetor e avental) ao manusear o produto e suas 

diluições. 

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO 
 

Mantenha o produto em sua embalagem original. 

Para conservação da qualidade do produto, 

mantenha a embalagem protegida do sol e do calor. 

Caso sobre produto no processo de aplicação, não 

retornar o mesmo para o frasco original. Não 

reutilize a embalagem vazia para outros fins. 

 

PRAZO DE VALIDADE 
 

Válido por 24 meses após a data de fabricação. 

 

EMBALAGENS DISPONÍVEIS 
 

Embalagem de 5 litros. Caixa 3x5L.  

Código de barras: 7898648550024 

 

REGISTROS 
 

Produto notificado na ANVISA Nº 

25351447414/2016-15. 

 

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR 
 

SAC: (62) 4006-4277 
 

RESPONSÁVEL TÉCNICO 
 

Laís Fernandes de Oliveira CRQ XII 12200750 


