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CHEF HOSP 
DETERGENTE NEUTRO PARA USO HOSPITALAR 

 
 

Descrição: 
 

CHEF HOSP é um detergente neutro concentrado a base de tensoativos biodegradáveis para limpeza geral de 
superfícies laváveis em geral em hospitais, clínicas médicas, consultórios, postos de saúde, casa de repouso e 
demais áreas da saúde. 
Proporciona uma limpeza rápida e eficaz, removendo completamente a sujeira lipídicas e proteicas normalmente 
encontradas no ambiente hospitalar. 
Por ser um produto concentrado permite altas diluições, sem perder a qualidade e rendimento, proporcionando 
excelente custo-benefício. 
 
Características do produto: 
 

• Produto concentrado, proporcionando menor quantidade de item em estoque; 

• Contém tensoativos biodegradáveis. Não agride o meio ambiente;  

• Rápida diluição em água; 

• Facilmente removido por enxágue; 
 

Indicação de uso: 
 

Indicado na limpeza de superfícies laváveis em geral como: Instrumentos médico-hospitalares azulejos, bancadas, 
paredes, pias, pisos, louças, equipamentos, utensílios de cozinhas, manutenção diária de pisos. Utilizar em inox, 
acrílicos, vidros, porcelanas, polietileno, azulejos, pisos de linóleo, PVC e vinil. Ideal para utilização em lactários 
para lavagem de mamadeiras e bicos.   
 

Modo de Uso: 
 

Produto concentrado, devendo ser diluído antes do uso, na proporção de 1 parte do produto para até 50 partes de 
água, não perdendo seu poder de limpeza. Aplicar a solução de CHEF HOSP na diluição recomendada, com 
auxílio de pano microfibra, esponja ou mop. Deixar agir por 5 minutos. Em seguida fazer o enxaguar. 
 
Abaixo, tabela com a média de diluições de acordo com o tipo de sujidade: 
 

SUJIDADE 
LEVE  PESADA  
1:50 Puro até 1:5 

  
Dados físico-químicos: 

 
 

Aparência Liquido viscoso 

Cor Incolor a amarelado 

Odor Característico  

pH, a 25°C 7,00 – 8,50 

Porcentagem de ativos, %. 12,0 – 15,0 

Densidade, g/mL a 25°C 1,00 – 1,030 

Inflamabilidade Não Inflamável  
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Apresentação: 
 

Produto disponível em bombona de 5L. 
 

Precauções de uso: 
 

CONSERVE FORA DO ALCANÇE DE CRIANÇAS E DOS ANIMAIS. Evite o contato repetido e 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. Persistindo a irritação, procure auxílio médico. Em caso de ingestão, não provoque 
vômito, consulte imediatamente um Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde mais próximo. Sempre que 
possível leve o rótulo ou embalagem do produto. Não administre nada por via oral a uma pessoa inconsciente.  

 
Cuidados de conservação: 

 
Este produto deve ser mantido em sua embalagem original e fechado. Conserve o produto em local seco ao abrigo 
do sol. Não utilize a embalagem vazia para outros fins. Lave com bastante água corrente os objetos e utensílios 

utilizados como medida antes de reutilizá-los. 

 
Prazo de validade: 

 
24 meses a partir da data de fabricação. 
 


