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SECCA 
LIQUIDO SECANTE PARA MAQUINA DE LAVAR LOUÇA  

 
 

Descrição: 
 

Aditivo de secagem concentrado, biodegradável, especialmente indicado para utilização em máquinas de lavar 
louça de ciclo curto ou longo. Possui tensoativos especiais, de alta tecnologia, que asseguram um perfeito enxágüe 
nas louças, evitando o aparecimento de manchas e marcas d’água, em todos os tipos de superfícies laváveis. Por 
possuir uma formula equilibrada, e muito mais eficaz, proporcionando excelente custo-benefício.  

Características do produto: 
 

• Produto concentrado; 

• Formula equilibrada, sendo muito mais eficaz evitando desperdícios; 

• Contém tensoativos biodegradáveis. Não agride o meio ambiente;  

• Possui agentes especiais de secagem e abrilhantamento da superfície; 

• Resultados satisfatórios sem manchas ou riscos; 

• Mínima liberação de odor; 

• Baixa toxicidade;  

• Promove enxágüe fácil e rápido da superfície; 

• Não danifica os equipamentos; 

• Produto aprovado para utilização em indústria alimentícia e utensílios de cozinha, por não conter 
fragrância.  

 
 

Indicação de uso: 
 

Produto indispensável e de excelente desempenho para uso em cozinhas profissional de: hospitais, hotéis, 
restaurantes industriais e comerciais, etc. No enxágüe e secagem automática com eficiência de: louças, bandejas, 
pratos, copos, talheres, etc.  
 
 

Modo de Uso: 
 

Produto concentrado, devendo ser diluído antes do uso, na proporção de 1 a 2 mL/L a uma temperatura entre 70 a 
80°C, para melhor desempenho, na água do último enxágüe. A melhor dosagem deve ser ajustada no dosador 
automático do equipamento. Pode também ser dosado manualmente através do reservatório existente nas 
máquinas de lavar louças domesticas/pequenas.  
 
 
Dados físico-químicos: 

 
 

Aparência Liquido límpido 

Cor Incolor 

Odor Característico  

pH, a 25°C 2,1 – 3,5 

Porcentagem de ativos, %. 19,0 – 22,0 

Densidade, g/mL a 25°C 0,980 – 1,010 

Inflamabilidade Não Inflamável  
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Apresentação: 
 

Produto disponível em frascos de 1L, bombonas de 5L e 20L. 
 
 
Precauções de uso: 

 
CONSERVE FORA DO ALCANÇE DE CRIANÇAS E DOS ANIMAIS. CUIDADO: Perigosa sua ingestão. Produto 
ácido. Impeça o contato com os olhos, pele e roupas durante o manuseio. Utilize luvas de borracha e proteja os 
olhos durante a aplicação. Utilize botas de proteção. Em caso de contato com os olhos ou pele lave imediatamente 
com água em abundância. 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. 
 
Prazo de validade: 

 
24 meses a partir da data de fabricação. 
 


