Suma Break Up Chlor
Poder de Limpeza
Suma Break Up Chlor um produto alcalino clorado com ação detergente e
desinfetante - associa a excelente ação antimicrobiana do Hipoclorito de Sódio com
o poder de limpeza do tensoativo e alcalinizante presentes em sua formulação.

Maior Produtividade
Suma Break Up Chlor limpa e desinfeta pisos, superfícies e equipamentos em uma
só aplicação, gerando maior produtividade.

Sustentabilidade e Economia

Suma Break Up Chlor proporciona redução no consumo de água, redução de custo,
menor desembolso.

Versátil

Sua embalagem de 2x5L reduz o espaço necessário para armazenagem.

Informações técnicas
Características físico-químicas
Aspecto:
Líquido Turvo
Cor:
Amarelo Claro
pH (Puro):
12,0 a 13,5
Teor de cloro livre (%):
Alcalinidade livre (%):

2,57 a 5,50
2,1 a 2,7

Alcalinidade Total (%):

3,5 a 4,2

Composição
Hipoclorito de Sódio, Hidróxido de Sódio, Tensoativo Aniônico, Solventes,
Dispersante, Alcalinizante e Veículo.

D3.4

Suma Break Up Chlor
Desinfetante para Indústria Alimentícia e Afins

Utilização
SUMA BREAK UP CHLOR D3.4 é um detergente desinfetante indicado para a limpeza e desinfecção de pisos, superfícies e
equipamentos utilizados em áreas de manipulação, consumo e estocagem de alimentos. Sua formulação associa a excelente ação
antimicrobiana do Hipoclorito de Sódio com o poder de limpeza do tensoativo e alcalinizante.

Modo de usar
Prepare uma solução de SUMA BREAK UP CHLOR D3.4 na diluição de 3% (medir 1 litro de produto transferir para um recipiente
adequado e completar o volume até 33 litros de água, ou utilizar o dosador apropriado Diversey). Aplique a solução nas superfícies não
sensíveis ao cloro a serem higienizadas, espere pelo menos 10 minutos para que o produto exerça sua ação antimicrobiana, enxágüe com
água potável. No caso de superfícies muito sujas, repita a operação.

Embalagem
Caixa de papelão com 2 bombonas de polietileno de 5 Litros.

Precauções de uso
PERIGO. Provoca queimadura severa à pele e dano aos olhos. Tratamento específico. Contém Hipoclorito de Sódio e Hidróxido
de Sódio. CUIDADO! Irritante para os olhos, pele e mucosas. CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS
DOMÉSTICOS. CUIDADO! Irritante para os olhos, pele e mucosas. PERIGO! Causa danos se ingerido. Não ingerir. CORROSIVO!
Causa queimaduras graves em contato com os olhos, pele e mucosas. Não misturar com outros produtos. A MISTURA COM ÁCIDO
OU PRODUTOS À BASE DE AMÔNIO PRODUZ GASES TÓXICOS. Impeça o contato com os olhos, pele e roupas durante o manuseio.
Não inale vapores / aerossóis. Para abertura da embalagem rompa o lacre e gire a tampa no sentido anti-horário, usando os EPI’s
adequados. Use luvas de proteção / roupa de proteção / botas / proteção ocular / proteção facial. Lave as mãos cuidadosamente após o
manuseio. EM CASO DE INGESTÃO: Lave a boca. NÃO provoque vômito. EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou o cabelo): Retire
imediatamente toda a roupa contaminada. Lave a pele com água / tome um banho. Lave a roupa contaminada antes de usá-la novamente.
EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Lave cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato,
remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e em uma posição que não
dificulte a respiração. Contate imediatamente o CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA pelos telefones (0__11) 5012-5311 ou
0800 77 13 733, ou o Serviço de Saúde mais próximo. Não misture com água na embalagem original. Não aplique em superfície aquecida.
Nunca reutilize a embalagem vazia. Lavar os objetos e utensílios utilizados como medida, antes de reutilizá-los. Não utilizar para desinfecção
de alimentos. Manter o produto em sua embalagem original. Não comer, beber ou fumar durante a aplicação.

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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