
 

 

WM 25 
Detergente para Máquinas de Lavar Louças 

 

 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
Produto especialmente desenvolvido para lavagem mecânica de pratos, xícaras, 
talheres, copos e bandejas em máquinas de lavar louças. WM 25 remove de forma ágil 
e eficiente gordura animal, vegetal e resíduo de natureza proteica. Possui em sua 
formulação cloro ativo que age como agente alvejante nas louças. Além de ser um 
produto econômico, ele não é agressivo ao equipamento. 
 

RECOMENDAÇÕES DE USO 
Deve ser usado num dosador acoplado à máquina, uma diluição máxima de até 1:300 
em água, conforme capacidade do dosador. Recomendamos a utilização em conjunto 
com FINAL DRY um agente secante, para maior eficácia.  
 

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO 
 Aparência: líquido transparente, incolor a levemente amarelado e odor 

característico. 
 pH: 13,0 – 14,0 
 Ativos: 14,0 – 15,0% 
 Densidade: 1,100 – 1,150 g/cm3 
 Teor de cloro ativo: 1,0 a 1,2 % 
 Viscosidade: 10 – 20 cps 

 

REGISTRO ANVISA N° 325930054 
 

SEGMENTOS DE MERCADO PARA USO DO WM 25 
Hotéis, restaurantes, hospitais, escolas, indústrias e etc. 
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