
BOLETIM TÉCNICO
TECPON CLEAN  

1. APRESENTAÇÃO: É um detergente levemente alcalino formulado especialmente para uso em lavadoras automáticas,
termodesinfectoras e máquinas de ultrassom. Pode também ser utilizado em limpeza manual de instrumentais.  Não
ataca metais, borrachas, plásticos ou tubos corrugados. Não deixa resíduos após o enxágüe, não espumante e não
corrosivo.  Digere e dissolve sangue,  tecidos e  qualquer  outro  resíduo de  todas  as partes  internas e  externas  dos
instrumentos, sem agredir qualquer material componente do mesmo. Auxilia na revitalização dos instrumentais. Isento de
hidróxido de sódio(soda cáustica).

2. RECOMENDAÇÕES DE USO: Limpeza manual: 1 ml para cada litro de água, com temperatura ambiente ou até 70ºC,
logo após submergir os instrumentos a serem limpos. Deixar em contato com a solução por 5 minutos para remoção
integral da carga orgânica, após enxaguar abundantemente com água.  Limpeza em equipamentos automáticos: 1 ml
para cada litro de água com temperatura de 35° a 70 ° C.  Para lavadoras de ultrassom: Adicionar 1 ml para cada litro de
água. Deixar em contato com a solução durante 5 minutos. Limpeza de equipamentos cirúrgicos usados em ortopedia
(manual): Adicionar 10 ml para cada litro de água.

3. COMPOSIÇÃO QUÍMICA:
* Polipropilenoglicol Etoxilado * Alcalinizante
* Atenuador de espuma
* Corante
* Fragância
* Água
* Contém Álcool Isopropílico 8 – 10%
Compone  nte Ativo  : Polipropilenoglicol Etoxilado  

4. PROPRIEDADES FÍSICO/QUÍMICAS:
Estado: Líquido
Coloração: Verde
pH sol. 1%: 9,5 – 10,5
pH sol. 0,1%: 7,20 – 8,20
pH sol. 0,2%: 8,0 – 9,0 
Densidade: 1,000 g/cm³ (+/-0,05)

5. PRECAUÇÕES:
- Antes de usar leia as instruções do rótulo;
- Conserve o produto fora do alcance das crianças e animais domésticos;
- Mantenha o produto em sua embalagem original e não reutilize a embalagem vazia;
- Ao utilizar o produto, use sempre EPI’s (óculos e luvas);
- Evite o contato prolongado com a pele;
- Em caso de contato com os olhos, lavar com água em abundância;
- Se ingerido, consultar de imediato o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde mais próximo.

6.  PRECAUÇÕES  DE  USO:  Recomendações  sobre  manuseio,  estocagem  e  descarte  do  produto,  são  fornecidas
separadamente na Ficha Individual de Segurança de Produto (FISPQ).

7. REGULAMENTAÇÕES:
Produto Notificado na ANVISA/ MS = 25351.453358/2010-62

8.QUÍMICO RESPONSÁVEL:
N.M.Battastini - CRQ 05200204 – RS

9. MAIORES INFORMAÇÕES: 
Consulte o seu representante TECPON ou ligue para o Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800-5105377, e-mail:
tecpon@tecpon.com.br - Endereço: Rua Nelson Teichmann, 275 CEP: 94930-510

10. PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO: 2 anos
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