Suma Calc
Detergente desincrustante ácido para remoção de
incrustações inorgânicas
Remoção de sujidades calcárias
Suma Calc apresenta uma excelente ação para remoção de incrustações calcárias em
máquinas de lavar louças e banhos-maria.
Maior ação mecânica
Suma Calc atende as exigências dos fabricantes de máquina de lavar louças, quanto a
baixa formação de espuma na limpeza, aumentando a ação mecânica e sua eficiência.
Fácil solubilidade
A formulação especial de Suma Calc proporciona uma eficiente solubilidade em água,
facilitando a operação de limpeza.
Menor impacto ambiental
Suma Calc não apresenta grandes impactos ao Meio Ambiente nem ao operador se
utilizado nas concentrações indicadas, Suma Calc é aprovado pelo Ministério da
Saúde e pela política ambiental.

Informações técnicas
Características físico-químicas
Aspecto
Líquido límpido
Cor
Incolor
pH (puro)
1,0
Densidade (25°C)
1,31 a 1,35 g/ml

Composição
Ácido Fosfórico, Tensoativo Não-Iônico e Água.

Princípio Ativo
Acido fosfórico.

Utilização
Suma Calc é um produto ácido indicado para remoção de incrustações de matérias
inorgânicas que ficam depositadas no interior de máquinas de lavar louças, balcões
térmicos, banhos-maria e equipamentos em geral.

Suma Calc

Detergente desincrustante ácido para remoção de incrustações inorgânicas
Modo de usar
Suma Calc deve ser utilizado na diluição de 5 a 10% (5 a 10 L do produto, completar até 100 litros com água).
Máquinas de lavar louças: 1. Desligar o dosador automático. 2. Abastecer o tanque da máquina de lavar louças com água até a metade,
acrescentar cuidadosamente Suma Calc e completar o volume do tanque com água. 3. Retirar todas cortinas internas, mantendo somente
as cortinas da entrada e saída da máquina. 4. Aquecer a solução até no máximo 50°C e deixar circular durante 15 minutos ou o tempo
necessário para a remoção completa das incrustações. O processo pode ser feito também a rio, aumentando-se o tempo de ação do produto.
5. Drenar a máquina e enxaguar com água corrente. 6. Repitir a operação anterior apenas com água para remoção de possíveis resíduos.
Outros equipamentos: Preparar a solução de Suma Calc, em um recipiente de plástico, aplicar na superfície, utilizando fibraço, deixar agir
por 5 a 10 minutos ou o tempo necessário para a remoção completa das incrustações. Enxaguar bem com água limpa. USAR SOMENTE
EM MATERIAIS RESISTENTES À ÁCIDOS.

Embalagem
Caixa de papelão com 4 bombonas de polietileno com 5 litros.

Precauções de uso
PERIGO: CAUSA QUEIMADURAS GRAVES – CONTÉM PRODUTO FORTEMENTE ÁCIDO (ÁCIDO FOSFÓRICO).
CUIDADO: Perigosa a sua ingestão.
CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Impedir o contato com os olhos, pele e roupas durante
o manuseio. Para o manuseio do produto e de suas soluções, é necessário usar luvas, avental, botas e óculos de segurança. Em caso de
contato com os olhos, lavar imediatamente com água em abundância. Em caso de contato com a pele, remover as roupas contaminadas e
lavar as partes atingidas com água em abundância. Em caso de ingestão, não provocar vômito e consultar o Centro de Intoxicações ou o
Serviço de Saúde mais próximo. Em todos os casos, procurar imediatamente um médico, levando consigo o rótulo do produto. Não
misturar com água na embalagem original. Se necessitar de informações adicionais, entrar em contato com o Centro Toxicológico pelos
telefones (0__11) 5012-5311 ou 0800-77 13 733. Manter o produto em sua embalagem original. Nunca reutilizar a embalagem vazia. Não
aplicar em superfície aquecida.

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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