
Oasis Enforce

69328 (5L)

69344 (20L)

34021300

Físicas

Estado físico: Líquido 

Cor: Incolor a levemente amarelado

Odor: Cloro

pH 100%: 13,0 – 14,0

Densidade (25ºC): 1,053 – 1,164 g/cm3

Químicas

Hidróxido de Sódio, Hipoclorito de Sódio, 

Sequestrante, Dispersante, Coadjuvante, 

Hidrótopo e Veículo.

Consulte seu especialista Ecolab para obter instruções de uso específico.

Perfil Técnico
Divisão Institutional

Revisão  10  – 07/10/19

NCMCod

Embalagem
Bombona plástica de 5L.

Bombona plástica de 20L.

Validade
06 meses a partir da data de fabricação.

Características

É necessário do uso de EPI. Use luvas de

proteção, roupa de proteção, botas,

proteção ocular e proteção facial. Lave as

mãos cuidadosamente após o manuseio.

Para maiores informações, consulte a

Ficha de Informação de Segurança de

Produtos Químico (FISPQ).

Precauções

Vantagens
• Alto poder de limpeza, removendo facilmente proteínas e outros resíduos de 

alimentos;

• Espuma abundante;

• Fácil enxague; 

• Não deixa películas e nem resíduos;

• A rápida penetração na sujidade reduz o tempo de limpeza.

Finalidade
Limpador alcalino clorado auto espumante. Sua fórmula concentrada

proporciona excelente custo benefício. A rápida penetração na sujidade

reduz o tempo de limpeza. Formulações cloradas asseguram uma superior

remoção de proteínas. Fácil enxágue. Não usar em alumínio ou outros

metais leves.

Campo de aplicação
Hotéis, restaurantes, indústrias, etc.

Detergente Desincrustante Alcalino.

Descrição

Modo de usar

PRODUTO SANEANTE REGISTRADO NA ANVISA, nº 3.0053.0778. Autorização de funcionamento M.S. nº 3.00053-9.

Diluições do produto:

Limpeza com espuma: Diluir de 23 a 39 mL de produto por litro de 

água.

Limpeza por pulverização: Diluir de 8 a 16 mL de produto por litro 

de água.

Limpeza por imersão: Diluir de 16 a 31 mL de produto por litro de 

água. A temperatura deve estar entre 37,8 e 48,9 °C.

Limpeza de pisos: Diluir de 4 a 16 mL de produto por litro de água.

Utilização do produto: 

1. Prepare a superfície ou equipamento a ser limpo, retirando a

sujidade superficial com mop (piso), tecido-não-tecido (superfície)

ou desmontando as peças do equipamento.

2. Realize a diluição através do equipamento dosador automático

Ecolab.

3. Aplique a solução diluída de Oasis Enforce através de espuma,

pulverização, imersão ou mop e deixe agir de 5 a 15 minutos. Não

deixe a espuma secar.

4. Enxágüe completamente com água potável.

5. Após limpo, desinfete a superfície e/ou equipamento para

utilização.


