
INFORMAÇÕES TÉCNICAS

ESPECIFICAÇÕES FÍSICO-QUÍMICAS:
Aspecto............................................ Líquido Viscoso
Cor....................................................  Amarela
Densidade a 30°C (g/cm³) ............ 1,020 ± 0,005
pH (100%)........................................ 7,25  + 0,25

COMPOSIÇÃO:
Linear alquil benzeno sulfônico, lauril éter sulfato de 
sódio, agente de controle de pH, sequestrante, 
coadjuvantes, conservante, corante e veículo.
 
APLICAÇÃO:
Indicado para limpeza de superfícies em geral como 
paredes, azulejos, banheiros, pisos, pintura de veículos, 
etc. 
Indicado também para lavagem de louças e sujidades 
leves.

MODO DE USO:
Limpeza pesada: Aplicar 01 parte do produto para até 20 
partes de solução.
Limpeza leve: aplicar 01 parte do produto para até 40 
partes de solução.

EMBALAGEM:
O PRATT DETERGENTE NEUTRO é apresentado em 
caixas de papelão com 04 bombonas plásticas lacradas 
de 05 litros .

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO:
Manter o produto na embalagem original, fechada, em 
lugar seco, arejado e à sombra.

PRECAUÇÕES DE USO:
CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS  E DOS 
ANIMAIS DOMÉSTICOS;
Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os 
olhos e contato com a pele. Depois de utilizar este 
produto, lave e seque as mãos. Em caso de contato com 
os olhos e pele, lave imediatamente com água em 
abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito 
e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações 
(CEATOX 0800-722-6001) ou médico levando o rótulo 
do produto. Contém tensoativo biodegradável. 
NÃO REUTILIZAR A EMBALAGEM VAZIA PARA OUTROS 
FINS. 
NÃO DÊ NADA POR VIA ORAL A UMA PESSOA 
INCONSCIENTE. 

Limpar e cuidar das superfícies: é mais 
fácil com Pratt.

DETERGENTE PARA USO GERAL

- Versatilidade: Detergente neutro, seguro para limpeza de qualquer superfície (Limpeza de 
pisos, superfícies diversas e até limpeza de louças);
- Eficácia com sutileza: Não possui cheiro sendo adequado para todos os tipos de limpeza, 
inclusive limpeza hospitalar;
- Econômico: Uma bombona de 5litros rende até 200litros; 
- Produto profissional que pode ser vendido até no varejo.

QUÍMICO RESPONSÁVEL: Francisco Habib
CRQ: 07301324-BA
Aut. Func./MS. 3.00415-1
PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA, 
N°
PRAZO DE VALIDADE: 24 MESES, a partir da data de fabricação. 
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