Suma Bac
Detergente Desinfetante para Indústria Alimentícia
Higiene prática e eficiente
Suma Bac é indicado para profunda higienização de superfícies, pisos e equipamentos em
áreas de manipulação de alimentos com amplo espectro de ação antimicrobiana. Sem
perfume.
Limpa e desinfeta
Limpa e desinfeta em uma única operação e em concordância com as normas da ANVISA.
Segurança
Formulação especial que garante baixo risco tóxico aos funcionários e não provoca
corrosão em materiais metálicos.
Eficácia
Amplo espectro de ação antimicrobiana.

Informações técnicas
Características físico-químicas
Aspecto
Líquido límpido
Cor
Azul
pH (sol. 1%)
11,0 – 12,0
Teor de catiônico
4,7 – 5,3%

Composição
Cloreto de Alquil Dimetil Benzil Amônio, Alcalinizantes, Sequestrante, Tensoativo
não-iônico, Corante e Água.

Princípio Ativo
Cloreto de Alquil Dimetil Benzil Amônio – 5,0%.

Utilização
Suma Bac é um desengordurante e desinfetante sem perfume à base de Quaternário de
Amônio, para profunda higienização de superfícies, pisos, bancadas, paredes, coifas e
equipamentos em áreas de manipulação de alimentos como supermercados, açougues,
peixarias, lanchonetes, padarias e fast food. Pode ser utilizado através de dosadores
exclusivos Diversey, otimizando sua performance de limpeza.
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Detergente Desinfetante para Indústria Alimentícia
Modo de usar
Para limpeza e desinfecção: Remova todos os produtos alimentícios da área. Recolha manualmente a sujidade mais pesada e resíduos
sólidos de alimentos, jogando-os no lixo. Diluir Suma Bac a 2% (medir 200ml de produto, transferir para um recipiente adequado e
completar o nível até 10 litros de água ou então, utilizar o exclusivo dosador Diversey), aplique esta solução desinfetante sobre as
superfícies e utensílios a serem higienizados. Deixe atuar por 10 minutos. Esfregue se necessário e enxágüe abundantemente com água.
Para limpeza: Recomendamos as diluições de 1,96% (1:50) e ou 1,40% (1:70) de acordo com o nível de sujidade. Enxágüe os utensílios
antes de reutilizá-los. Consulte seu especialista Diversey sobre como preparar o dosador exclusivo Diversey para cada uma das diluições,
aumentando a performance do Suma Bac.

Precauções de uso
PERIGO: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. CORROSIVO! CAUSA QUEIMADURAS
GRAVES AOS OLHOS, MUCOSAS E PELE. VENENO: FALTAL SE INGERIDO, INALADO OU ABSORVIDO PELA PELE.
Impeça o contato com os olhos, pele e roupas durante o manuseio. Para o manuseio do produto e de suas soluções, use luvas, avental,
botas, máscara e óculos de segurança. Em caso de contato com os olhos, lave-os imediatamente com água corrente durante 15 minutos.
Em caso de contato com a pele, remova as roupas contaminadas e lave as partes atingidas com água em abundância. Em caso de inalação
ou aspiração, remova a pessoa para local arejado. Em caso de ingestão acidental, não provoque vômitos e consulte o Centro de Intoxicações
ou o Serviço de Saúde mais próximo. Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Em todos os casos, procure imediatamente um
médico, levando consigo a embalagem ou rótulo do produto. Caso necessite de informações adicionais, entre em contato com o Centro
Toxicológico pelos telefones (0__11) 5012-5311 ou 0800-77 13 733. Mantenha o produto em sua embalagem original. Nunca reutilize as
embalagens vazias. Lave os objetos ou utensílios usados como medida antes de reutilizá-los.

Cuidados de conservação
Este produto deve ser mantido em sua embalagem original fechada. Recomenda-se que seja armazenado em ambiente coberto e seco.
Devem ser evitadas temperaturas extremas. NUNCA MISTURE PRODUTOS QUÍMICOS, A MENOS QUE TAL PROCEDIMENTO SEJA
INDICADO PELO FABRICANTE POR ESCRITO.
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FAX: (0_ _11) 5687-7538 ou 5687-7524
www.diversey.com

1588-LIT

Registro no MS = 3.2661.0188

