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CHEF CLEANER

LIMPADOR ESPECIAL PARA FORNOS
Descrição:
Limpador com ação detergente, de alta performance, para limpeza e remoção de sujidades impregnadas em
superfícies aquecidas como fornos.
Possui agente anti-redepositante que impede que a gordura e a sujeira se depositem novamente, durante a
limpeza e tensoativos de alta performance que penetram eficientemente na sujidade, removendo diversos tipos de
sujidade, como: óleos, gordura vegetal e animal, molhos, etc.
Características do produto:
• Produto pronto uso;
• Contém tensoativos biodegradáveis. Não agride o meio ambiente;
• Possui agentes especiais de remoção de gorduras;
• Produto aprovado para utilização em indústria alimentícia e utensílios de cozinha, por não conter
fragrância.
Indicação de uso:
Produto indispensável e de excelente desempenho para uso em cozinhas profissional e afins. Para limpeza de
resíduos gordurosos (de origem vegetal/ animal) ou outros depósitos orgânicos provenientes do cozimento de
alimentos, impregnados na superfície de fornos, fritadeiras, etc. Não corrosivo para os olhos e pele.
Modo de Uso:
A ativação por calor proporciona uma limpeza mais fácil e eficaz.
Produto pronto uso. A limpeza poderá ser feita com o auxílio de uma esponja de limpeza sintética, Deixe agir por 4
a 6 minutos e em seguida efetuar a esfregação de acordo com o tipo e quantidade de sujidade. Retirar ao máximo
o produto com uma fibra de limpeza sintética umedecida até que a superfície fique completamente limpa.
Observação: Realizar teste prévio de aplicação, em uma área pequena, antes da utilização sobre a superfície
total.

Dados físico-químicos:
Aparência
Cor
Odor
pH, a 25°C
Porcentagem de ativos, %.
Densidade, g/mL a 25°C
Inflamabilidade

Liquido límpido
Rosa
Característico
7,00 – 9,00
18,0 – 22,0
1,010 – 1,040
Não Inflamável

Apresentação:
Produto disponível em frascos de 1L e bombonas de 5L e 20L.
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Precauções de uso:
PRECAUÇÕES E CUIDADO EM CASO DE ACIDENTE
CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMESTICOS.

Evite o contato repetido e prolongado com a pele. Depois de utilizar esse produto, lave e seque as mãos.
Atenção: Não ingerir, evite inalação ou aspiração, contato com os olhos. Em caso de contato com os olhos, lavar
imediatamente com água em abundância por 15 minutos. Persistindo a irritação, procure auxílio médico. Em caso
de ingestão, não provoque vômito, consulte imediatamente um Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde mais
próximo. Sempre que possível leve o rótulo ou embalagem do produto. Não administre nada por via oral a uma
pessoa inconsciente. Se inalado em excesso, remover a pessoa para local bem ventilado. Não misturar com outros
produtos.
Cuidados de conservação:
Este produto deve ser mantido em sua embalagem original e fechado. Conserve o produto em local seco ao abrigo
do sol. Não utilize a embalagem vazia para outros fins. Lave com bastante água corrente os objetos e utensílios
utilizados como medida antes de reutilizá-los.
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