
Alvo Líquido

Detergente líquido neutro para lavagem manual de louças
Finalidade de Uso
Suma Alvo Líquido é um detergente neutro indicado para lavagem manual de louças e 
limpeza geral, seja por imersão ou aplicação direta.

Características / Benefícios
• O caráter neutro da formulação torna-o adequado para lavagem manual de louças, 

não agredindo as mãos, quando utilizado dentro da concentração indicada;
• A concentração de ativos torna o Suma Alvo Líquido um produto econômico no uso, 

requerendo uma pequena quantidade para uma eficiente limpeza;
• Não possui nenhum perfume, evitando a contaminação química das superfícies e 

utensílios de cozinha.

Modo de Usar 
Para Imersão de louças e utensílios: Preparar uma solução de 1 a 1,5% (Medir de 100 
a 150 ml de Suma Alvo Líquido, transferir para um recipiente adequado e completar o 
volume com água, preferencialmente morna, até 10 litros). Imergir os utensílios e louças, 
deixar o produto agir por alguns minutos. Esfregar com uma esponja e enxaguar bem. 
Limpeza geral: Preparar uma solução de 1 a 5% (Medir de 100 a 500 ml de Suma Alvo 
Líquido, transferir para um recipiente adequado e completar o volume com água, até 
10 litros). Aplicar a solução nas superfícies, deixar agir por alguns minutos. Esfregar e 
enxaguar bem.

Características Físico-Químicas
Aspecto Líquido límpido
Cor                                                  Amarelo
Peso específico a 25°C 1,02 - 1,03
pH (puro) a 25°C 6,5 - 7,5

Os valores apresentados acima são dados típicos de uma produção normal e não devem 
ser considerados como especificação.

Composição 
Dodecilbenzeno Sulfonato de Sódio, Espessante, Solubilizante, Neutralizante, Conservante 
e Água.

Precauções de Uso
Recomendações sobre manuseio, estocagem e descarte do produto são fornecidas 
separadamente na Ficha Individual de Segurança de Produto (FISPQ). 

Prazo de Validade
24 meses, a partir da data de fabricação.
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