
 
 

 
 

FICHA TÉCNICA 
 

 
 

a) Nome comercial: : LIQUICLEAN AW®  (Detergente não enzimático) 
 

b) Embalagens:  Embalagem de polietileno de 4L  

c) Finalidade de uso: 
  Liquiclean AW® é um detergente não enzimático de alta qualidade 

projetado para uso em todas as lavadoras automáticas, ultra-som e para limpeza manual. 

Liquiclean AW® é um detergente levemente alcalino que assegura a limpeza completa de 

instrumentais cirúrgicos, vidrarias de laboratório, plásticos e tubos de borracha.  

Liquiclean AW® mantém alta detergência e funciona em todas as condições de água:   

dura, macia, fria ou quente.  

Liquiclean AW® é biodegradável e não deixa resíduos após enxague (Rinsável). 

 

MODO DE USAR 

USO MANUAL 

1. Diluir 1 a 10 mL de Liquiclean AW para cada litro de água potável a temperatura 

ambiente 

2. Submergir os artigos a serem limpos na solução. Injetar a solução nos lúmens dos 

artigos canulados com o auxílio de pistola ou seringa (“FLUSHING”) antes da completa 

imersão 

3. Mergulhar os artigos durante 2 minutos para a remoção da matéria orgânica (Sujidade 

mais pesada pode requerer mais tempo de contato) 

4. Enxaguar abundantemente com água de torneira, água destilada ou estéril 

5. Pode ser utilizado com água em qualquer temperatura  

 

EQUIPAMENTOS AUTOMÁTICOS 

1. Diluir 1 a 10 mL de Liquiclean AW para cada litro de água 

2. Seguir as recomendações do fabricante dos equipamentos 

3. Pode ser utilizado com água em qualquer temperatura  



 
 
 

 
d)  Prazo de validade: três anos 
 
e) Cuidados de conservação: 

  Estocar o produto em lugar fresco e seco, longe da luz e de substâncias 

oxidantes. 

f) Produção e controle:  

  A produção de Liquiclean AW® segue um padrão reconhecido nos EUA, o 

qual é inspecionado periodicamente para certificação. A empresa “The Ruhof 

Corporation” é aprovada pelo Quality Assurance Systems Inc, possuindo certificação 

ISO 14001. 

g) Dados físico-químicos: 

1- Ponto de ebulição: 100ºC 

a. Densidade específica (H2O=1) = 1,01 – 1,03 

2- Solubilidade em água: Completa 

3- Estado físico: líquido de cor azul 

4- pH: entre 8 – 9,5 

 
h) Dados complementares:  

  O produto é embalado e rotulado em língua portuguesa, pelo fabricante. 

Não há fracionamento ou nenhum outro manuseio do conteúdo das embalagens pelo 

importador ou distribuidores no Brasil. 
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