Suma Lube
Óleo Mineral pra áreas de manipulação de alimentos e
polidor de aço inox
Benefícios
• Evita manchas de contato e uniformiza o brilho
Suma Lube forma uma camada protetora no aço inoxidável evitando manchas causadas
pelo contato manual e garantindo a uniformidade do brilho.
• Facilita a limpeza
Suma Lube forma uma película protetora sobre superfícies de aço inox e dificulta
aderência da sujidade, facilitando a limpeza posterior.
• Lubrificante de equipamentos
Suma Lube protege e diminui o atrito das peças móveis durante a utilização dos
processadores, minimizando desgastes.
• Seguro
Suma Lube é composto de óleo mineral de grau farmacêutico e alimentício, totalmente
seguro para áreas de manipulação de alimentos.
Utilização
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 lubricar e
proteger serras, moedores, cortadores e outros tipos de equipamentos em 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. Lubrica os equipamentos, facilitando o desmonte e o
processo de limpeza.
Não aplicar em superfícies aquecidas acima de 50°C.
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 o do inox.
Lubrificação e proteção de equipamentos:
1. Retirar todos os alimentos dos equipamentos.
2. Limpar os equipamentos.
3. Pulverizar Suma Lube diretamente no equipamento ou em pano limpo e seco, e aplicar
nas superfícies a serem lubricadas. Uma na 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.
6. Em superfícies de contato direto com alimento, lavar com detergente antes de utilizá-la.
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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Informações técnicas
Características Físico-Químicas
Aspecto
Cor
Densidade [25°C]

Líquido límpido
Incolor
0,830 – 0,870 g/ml

(Os dados acima são típicos de uma produção normal e não devem ser considerados como especificações do
produto.)

Composição
Óleo Mineral de grau alimentício.
Precauções de uso
CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.
Em caso de contato com os olhos, lave-os com água em abundância. Se ingerido, consulte
de imediato o Centro de Intoxicações ou o Serviço de Saúde mais próximo. Evite o contato
prolongado com a pele. Depois de utilizar este produto, lave e seque as mãos. Caso
necessite de informações adicionais, entre em contato com o Centro Toxicológico pelos
telefones (0__11) 5012-5311 ou 0800-7713 733. Mantenha o produto em sua embalagem
original. Não reutilize a embalagem vazia.

Embalagem
Caixa de papelão contendo 3 frascos de polietileno com 2 litros.
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