Suma Max
Detergente desengordurante para limpeza pesada de
fornos, fogões e grelhas
Alto poder de limpeza em altas temperaturas
Suma Max apresenta uma fórmula extremamente eficiente para a limpeza diária de
sujidades pesadas em superfícies de grande acúmulo de gordura em ambiente de
manipulação de alimentos.
Fácil aplicação
Suma Max é um detergente líquido e viscoso, que são características que favorecem
a aplicação do produto em chapas, fornos, fogões e grelhas.
Econômico
A combinação de agentes alcalinizantes, solventes e tensoativos fazem do Suma Max
um detergente econômico em sua aplicação, removendo as gorduras com eficiência
na limpeza do cotidiano.
Isento de odores desagradáveis
Suma Max é um produto não-cáustico para a limpeza diária de sujidades pesadas,
sendo que esta sua composição evita o mau cheiro causado pelo vapor da soda
cáustica quando aplicado em altas temperaturas.

Informações técnicas
Características físico-químicas
Aspecto
Líquido límpido
Cor
Marrom
pH (puro)
12,6 a 13,2
Densidade (25°C)
1,010 a 1,025 g/ml

Composição
Dodecilbenzeno Sulfonato de Sódio, Tensoativo Não Iônico, Sequestrante, Solubilizante,
Corante, Espessante, Alcalinizante e Água.

Utilização
Suma Max é um detergente não cáustico e seguro para o usuário, indicado para limpeza
diária de sujidades difíceis, em superfícies e equipamentos de grande acúmulo de
gordura em áreas de manipulação de alimentos.
Suma Max é uma mistura de agentes alcalinizantes, solventes e tensoativos que, quando
utilizada diariamente, remove efetivamente a gordura carbonizada. Pode ser utilizado
diluído em água para limpeza de fritadeiras por imersão, coifas e exaustores.
Não utilizar em alumínio, metal galvanizado e superfícies pintadas.
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Suma Max

Detergente desengordurante para limpeza pesada de fornos, fogões e grelhas
Modo de usar
Limpeza de fornos, chapas, fogões e grelhas:
1. Verificar se a temperatura da superfície é inferior à 80ºC (ideal de 60 à 80ºC).
2. Remover a sujidade solta com escova ou espátula.
3. Pulverizar Suma Max puro ou diluído direto na superfície ou equipamento.
4. Deixar agir de 10 a 30 minutos, dependendo do nível de sujidade.
5. Esfregar bem e enxaguar com água limpa.
Limpeza de fritadeiras:
1. Drenar a fritadeira e fechar a válvula.
2. Encher com água até o nível limite de óleo.
3. Adicionar 1 litro de Suma Max para cada 9 litros de água (10%v/v).
4. Ligar a fritadeira e deixar ferver por 20 a 30 minutos.
5. Esfregar os resíduos que permaneceram nas paredes e resistências com esponja ou escova.
6. Enxaguar por 2 vezes com água limpa. Secar com papel toalha.

Embalagem
Caixa de papelão com 2 bombonas de polietileno contendo 5 litros.

Precauções de uso
PERIGO: CAUSA QUEIMADURAS GRAVES - CONTÉM PRODUTO FORTEMENTE ALCALINO (2-AMINOETANOL).
CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.
CUIDADO: Perigosa a sua ingestão.
Impeça o contato com os olhos, pele e roupas durante o manuseio. Para abertura da embalagem rompa o lacre e gire a tampa no sentido
anti-horário. Para o manuseio do produto e de suas soluções utilize luvas, avental e óculos de segurança. Em caso de contato com os
olhos ou pele lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito, consulte imediatamente um
Centro de Intoxicações ou o Serviço de Saúde mais próximo. Sempre que possível leve o rótulo ou embalagem 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. Não aplique em superfície aquecida, acima de 80ºC. Não misture com água na
embalagem original. Nunca reutilize a embalagem vazia.

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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