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DESCRIÇÃO: 
 
Desincrustante alcalino. 
 
CAMPO DE APLICAÇÃO: 
 
Uso Institucional. 
 
FINALIDADE: 
 
Desincrustante de chapas para uso durante o período de operação das áreas de preparação de 
alimentos e em altas temperaturas.  
 
MODO DE USAR: 
  

1. Desligue a chapa. Se necessário, esvazie a canaleta de gordura. 
2. Enquanto a chapa ainda estiver quente (163ºC – 246°C), espalhe uma fina camada (90 mL 

– 120 mL) do produto sobre toda a superfície da chapa. NÃO ESCOVE ENQUANTO ESTIVER 
APLICANDO O PRODUTO. Nota: A superfície da chapa estará extremamente quente. Use luvas 
de proteção.  

3. Após deixar o produto agir por 1 minuto, escove gentilmente a superfície da chapa com 
uma fibra não abrasiva ou pano. Em caso de sujidades difíceis, aplique um pouco mais de produto e 
escove suavemente até que toda sujidade seja liquefeita. 

4. Retire o produto com um rodo e passe um pano úmido. 
5. Aplique uma camada fina de gordura ou óleo sobre a chapa. 
6. Esvazie, lave, enxague e substitua a canaleta de gordura. Nota: A chapa deve estar quente 

(163°C – 246°C) para que o produto aja de forma apropriada. Água fria/gelada ou grandes 
quantidades de água podem provocar sérios danos à chapa. 
 
Consulte seu especialista Ecolab para serviço ou informações adicionais.  

 
VANTAGENS: 
 
♦ Remove sujidades difíceis. 
 

♦ Facilidade de limpeza 
 

♦ Remoção total da gordura. 
 
♦ Não há necessidade de enxágue, todos os ingredientes são grau alimentício ou registrados no 

FDA na categoria “Reconhecidos como Seguros”. 
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CARACTERÍSTICAS: 
 
a) FÍSICAS: 
 
Estado Físico: Líquido límpido  
 
Cor: Amarelo 
 
pH 100% (25°C): 11,4 – 12,6  
 
Densidade (25°C): 1,229 – 1,359 g/cm3  

 

b) QUÍMICAS: 
 
Agente ativo:                                                             Carbonato de Potássio 
 
Corante: Contém 
 
Fragrância:  Não contém 
 
PRECAUÇÕES: 
 
Verifique na FISPQ do produto os riscos específicos e EPIs recomendados para o seu manuseio. 
 
VALIDADE: 
 
24 meses a partir da data de fabricação. 
 
EMBALAGEM: 
 
Caixa de papelão contendo 04 frascos plásticos de 946 ml. 

 
PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA,  N°: 3.0053.0716. 
  

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

PARA USO ESPECÍFICO CONSULTE SEU ESPECIALISTA ECOLAB 
 


