FICHA TÉCNICA
DETERGENTE GRILL SANOL PRO
Versão: 1L / 5L
APLICAÇÃO: Detergente limpador concentrado, alcalino de baixa espuma e baixo odor, com ação desengordurante e desincrsutante para gorduras carbonizadas. Especila para limpeza pesada em equipamentos industriais tais como: fornos, fogões,
chapas, coifas, formas, fritadeiras, grelhas de churrasqueiras automáticas, assadores de frango, bandejas em indústria de
paniﬁcação e alimentos em geral, etc. Também indicado na limpeza de tubulações (circuito fechado0. Remove a gordura nas
fases caramelizada, oxidada e carbonizada produzida pela queima de resíduos de alimentos.
MODO DE USAR:
Pode ser utilizado puro ou diluído em água conforme tabela abaixo, dependendo do tipo de sujidade. A forma de aplicação irá
depender do material a ser limpo, podendo ser por imersão, pulverização ou pincelamento. Qualquer uma das formas é
necessário que se esfregue com ﬁbras abrasivas apropriadas, palha de aço ou espátulas, enxaguando em seguida. Pode ser
utilizado a quente ou a frio mantendo suas características de limpeza. Indicamos para desincrustação pesada de chapas,
aquecer ligeiramente. Após esse procedimento, aplicar pequena quantidade de óleo de soja para neutralizar possíveis resíduos. Sujidade Pesada Chapas, fritadeiras, grelhas, fornos. Aplicar com a superfície ligeiramente aquecida, esfregar e enxaguar
:1 litro para 5 litros de água - Sujidade Média Limpeza nível médio em superfícies e equipamentos tais como coifas, cumbucas:
1litro para 10 litros de água - Sujidade Leve Limpeza leve de superfícies engorduradas ou por imersão: 1litro para 20 litros
de água
Características Físicas:
Aspecto: Líquido opaco
Cor: Amarelo Conforme padrão
Odor: Característico
pH: 9 a 11,5
Composição Química (qualitativa): Amina Etoxilada Quaternizada, coadjuvantes, consevante e veículo. PRINCÍPIO ATIVO:
Amina etoxilada Quaternizada
Amina Etoxilada Qualternizada: Blend de tensoativo não iônico e catiônico
Coadjuvantes: auxiliar no desempenho da formulação
Conservante: Isotiazolinona
Veículo: água
PRECAUÇÕES: VIDE RÓTULO
Validade:
24 meses da data de fabricação
PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA Nº 25351.195961/2017-91
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

