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AMONIN 
Detergente Amoniacal 

PRODUTO CONCENTRADO PARA REMOÇÃO 
DE SUJIDADE GORDUROSA 

 
Ø Elevado poder de limpeza e emulsionamento; 
Ø Age removendo totalmente os diversos tipos de sujidades e incrustações; 
Ø Especialmente formulado para utilização em qualquer tipo de pisos laváveis; azulejos, 

fórmicas, lajotas, plurigoma, etc; 
Ø Excelente desempenho frente a sujidades de gorduras acumulada e espessa; 
Ø Associação de tensoativos com capacidade espumante balanceada, permitindo significativa 

redução de enxágües; 
Ø Apresenta a melhor relação custo/benefício do mercado. 
 
Composição: 
Associação de tensoativos aniônicos e não-iônicos, agentes alcalinizantes, agentes  
sequestrantes, agentes quelantes, solubilizantes, corantes e veículo aquoso. 
 
Finalidade e Uso: 
Em Cozinhas Industriais, para a limpeza e higienização de pisos e azulejos. Utensílios 
laváveis de cozinhas, fogões, coifas, grelhas, e outros objetos impregnados com gordura 
pesada. 
 
Especificação Técnica: 
Aspecto: líquido transparente.                   Densidade Aparente: ( 0,990-1,010 ) g/mL 
Cor: amarelo.                                             Viscosidade Brookfield: ( 100-200 )cPs. 
Odor: característico amoniacal                     pH (100%): 11,0-12,0 
 
Modo de Usar: 
Limpeza: dependendo do nível de sujidade agregada na superfície, utilizar solução de 
AMONIN na relação de 1 para 10 ou até de 1 para 50 litros de água. 
NOTA: nunca misturar o produto AMONIN e/ou sua solução diluída, com produtos 
Clorados. 
 
Embalagem: 
* Bombona plástica de Polietileno, contendo 5 ou 20 Kg de AMONIN. 
* Caixa de papelão, contendo 4 unidades de 5 Kg de AMONIN. 
 
Precauções de Uso: 
Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos. Em caso de ingestão, 
beba vagarosamente leite ou água em abundância e recorra aos cuidados médicos. Em caso 
de contato com os olhos, lave-os com água em abundância. Persistindo a irritação, consulte 
um médico. Não reutilize a embalagem vazia para outros fins. 
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