Suma Piso
Detergente desengordurante cáustico para limpeza pesada
Eficiente poder de limpeza
A combinação de agentes alcalinizantes e tensoativos permitem alto poder de
limpeza em pisos, coifas e fogões com sujidade pesada.
Não danifica o piso
Suma Piso possui formulação segura que não ataca pisos como granilite, fressite
entre outros, aumentando sua vida útil.
Reduz os riscos de acidente
O uso frequente de Suma Piso, evita o depósito de gorduras e formação de
incrustações, que deixam o piso escorregadio e perigoso.
Isento de perfume
Suma Piso não possui perfume, evitando assim a contaminação química das
superfícies da área de cozinha.

Informações técnicas
Características físico-químicas
Aspecto
Líquido opaco
Cor
Amarela
pH (puro)
12,5 a 13,5

Composição
Dodecilbenzeno Sulfonato de Sódio, Hidróxido de Sódio, Solubilizante, Seqüestrante,
Espessante, Corante (CI 19.140), e Água.

Utilização
Suma Piso é um detergente desengordurante cáustico, concentrado, indicado para
limpeza de pisos e estrados com alto teor de óleos e gorduras vegetais e animais em
cozinhas. Atenção: Suma Piso não pode ser utilizado em superfícies pintadas ou de
alumínio.

Suma Piso

Detergente desengordurante cáustico para limpeza pesada
Modo de usar
Preparar uma solução de 3 a 10% (medir de 3 a 10 litros de Suma Piso, transferir para um recipiente adequado, já carregado com
aproximadamente 50 litros de água e completar o volume até 100 litros), aplicar sobre a superfície, deixar agir por 5 a 10 minutos,
esfregar até a completa remoção das sujidades e, em seguida, enxaguar bem.

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

Precauções de uso
PERIGO: CAUSA QUEIMADURAS GRAVES – CONTÉM PRODUTO FORTEMENTE ALCALINO (HIDRÓXIDO DE SÓDIO). 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 e 0800 77 13 733. Manter o produto em sua embalagem original. Não 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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