
Lube D7.2

Óleo mineral para áreas de manipulação de alimentos e 
polidor de aço inox
Finalidade de Uso
Suma Lube é um produto recomendado para acabamento de equipamentos e superfícies de aço 
inox como portas de geladeiras e balcões. Pode ser usado, também, para lubrificar e proteger 
serras, moedores, cortadores e outros tipos de equipamentos de áreas de manipulação de 
alimentos. As superfícies devem ser previamente limpas com detergente. Suma Lube forma uma 
película protetora, que evita formação de manchas causadas pelo contato manual e respingos de 
água. Lubrifica os equipamentos, facilitando o desmonte e o processo de limpeza.

Características / Benefícios
• Composto de óleo mineral de grau farmacêutico e alimentício, totalmente seguro para áreas 

de manipulação de alimentos;
• Forma uma película protetora sobre superfícies de aço inox e dificulta aderência da sujidade, 

facilitando a limpeza posterior;
• Forma uma camada protetora no aço inoxidável evitando manchas causadas pelo contato 

manual, garantindo a uniformidade do brilho.

Modo de Usar 
Polimento de superfícies de aço inox: Aplicar uma pequena quantidade de Suma Lube em um 
pano limpo e seco. Espalhar de maneira homogênea na superfície, previamente limpa e seca, no 
sentido do fio do inox. Lubrificação e proteção de equipamentos: 1) Retirar todos os alimentos 
dos equipamentos. 2) Limpar os equipamentos. 3) Pulverizar o Suma Lube diretamente no 
equipamento ou em pano limpo e seco, e aplicar nas superfícies a serem lubrificadas. Uma fina 
camada do produto é suficiente para lubrificação. 4) Enxugar o excesso imediatamente com o 
auxílio de um pano limpo. 5) Deixar o produto secar naturalmente.

Características Físico-Químicas
Aspecto Líquido límpido
Cor                                                  Incolor
Peso específico a 25°C 0,830 – 0,870 g/mL

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

Composição 
Óleo Mineral de grau alimentício. 
“Produto químico não classificado como perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725-2”

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.

Registros Oficiais
PRODUTO DISPENSADO DE REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO.
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