FICHA TÉCNICA
DETERGENTE DESINCRUSTANTE GEL
CLORADO SANOL PRO
Versão: 1L
APLICAÇÃO: Especialmente elaborado para a desinfecção em Indústria Alimentícia, Cozinhas Industriais e aﬁns. Pode ser
utilizado em limpeza por imersão ou em geradores de espuma em qualquer superfície lavável como pisos, paredes e bancadas,
máquinas e equipamentos em aço inox nas concentrações recomendadas. Possui agentes desengordurantes que conferem ao
produto alto poder de remoção de sujidades gordurosas.
MODO DE USAR:
Limpeza com gerador de espuma em Indústria Alimentícia, Frigoríﬁco e Industria de Bebidas em geral: Utilize uma solução de
1 kg para 30 litros de água para limpeza pesada. Limpeza média: 1 kg de produto para 50 litros de água . Limpeza leve: 1 kg
de produto para 100 litros de água. Efetue um pré enxague com água preferencialmente morna a 50 ºC . Aplique o produto
por espuma, deixe em contato durante 10 a 15 minutos, esfregue os pontos críticos com acúmulo de sujidade e enxague. (O
enxague dos equipamentos deve ser somente com água potável). O Detergente Desincrustante Clorado Gel tem ação bactericida sendo eﬁciente na diluição de 1kg de produto para 1 litro de água e tempo de contato mínimo de 10 minutos, frente aos
microorganismos: Staphylococcus aureos, Salmonella choleraseus e Escherichia coli.
CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:
Aspecto: Líquido límpido
Cor: Amarelado: Conforme padrão
Odor: Característico
Ph: 12,8 a 13,8
Teor de ativo: 2,5 a 3,0
Composição Química (qualitativa): Hipoclorito de sódio, amina óxida, estabilizante, espessante, alcalinizante, e veículo. PRINCÍPIO ATIVO: TEOR DE CLORO ATIVO: 3,0% p/p
Hipoclorito de sódio: Composto químico alvejante e branqueador
Amina óxida: tensoativo secundário, aumenta o potencial de detergência e a espumação da formulação
Estabilizante: Policarboxilato
Espessante: Confere viscosidade ao produto
Alcalinizante: Ajuste do pH
Veículo: Água
PRECAUÇÔES: VIDE RÓTULO
VALIDADE:
6 meses da data de fabricação
Registro no Ministério da Saúde: 3.1594.0108
Responsável Técnico: Rhandia Carla Ferreira Arruda
CRQ: 04338202 – IV Região
SAT: 0800 – 550767
CNPJ: 68.418.433/0001-03
Aut. Func. no MS: 3.01594-4

Rod: Régis Bittencourt, km 275,4 – Jd. das Oliveiras CEP: 06818-300 Embú – SP
Tel: (0xx11) 4785-1800 Fax: 4704-3414 - e-mail totalquimica@sanol.com.br

