DESINCRUSTANTE BR MUNDCLEAN
R

DETERGENTE DESINCRUSTANTE ALCALINO
APRESENTAÇÃO

INSTRUÇÕES DE USO

DESINCRUSTANTE BR MUNDCLEAN é um
produto
líquido,
constituído
por
uma
combinação balanceada de álcalis, tensoativos
e sequestrantes que lhe confere ótima
propriedade emulsionante com alto poder de
remoção de gorduras. Largamente usado em
unidades frigoríficas (bovinos, aves e
embutidos).

Usar na concentração de 2% a 6% (v/v) do produto,
conforme o grau de sujidade. Para a limpeza de
carretilhas em indústrias de alimentos, usar por imersão
na concentração de 5% a 10% (v/v) do produto e deixar
em contato por 10 minutos.

APLICAÇÃO
Para
limpeza
de
pisos,
utensílios,
equipamentos, carretilhas e superfícies em
geral em cozinhas industriais e indústrias de
alimentos. Remove sujidades orgânicas
(gorduras, óleos, graxas, etc).

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Aspecto: Líquido Opaco
Cor: Rosa Claro
pH puro: 13,00 a 14,00
pH (solução a 1% p/p): 12,00 a 13,00
Densidade (g/mL): 1,240 a 1,290
Viscosidade (minutos): mínimo 1’
Composição: Hidróxido de Sódio, tensoativo
aniônico,
sequestrante,
espessante,
emulsificante, antioxidante, coadjuvantes,
corante e veículo.

PRECAUÇÕES
CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E
ANIMAIS DOMÉSTICOS. PERIGO. Perigo: Provoca
queimadura severa à pele e dano aos olhos. Provoca
lesões oculares graves. Prevenção: Não inale
vapores/aerossóis. Use luvas de proteção/roupa de
proteção/botas/proteção ocular/proteção facial. Use
proteção ocular /proteção facial. Lave as mãos
cuidadosamente
após
manuseio.
Resposta
à
emergência: EM CASO DE INGESTÃO: Lave a boca.
NÃO provoque vômito. EM CASO DE CONTATO COM
A PELE (ou o cabelo): Retire imediatamente toda a
roupa contaminada. Lave a pele com água/tome um
banho. Lave a roupa contaminada antes de usá-la
novamente. EM CASO DE CONTATO COM OS
OLHOS: Lave cuidadosamente com água durante
vários minutos. No caso de uso de lentes de contato,
remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. EM
CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local
ventilado e em uma posição que não dificulte a
respiração. Contate imediatamente CENTRO DE
INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA: 0800 722 6001.
Tratamento específico. Contém Hidróxido de Sódio.
Recomendações e restrições de uso: Não misture com
água na embalagem original. Não aplique em superfície
aquecida. Nunca reutilize a embalagem vazia.

AVISO IMPORTANTE: as informações deste Folheto
Técnico são de caráter orientativo, baseadas em nosso
conhecimento de caráter geral, principalmente quando o
processo está fora de nosso alcance. São sempre
As especificações acima citadas são de caráter de aconselháveis
testes
preliminares práticos ou
apresentação do produto. Após compra solicitar junto a
laboratoriais
para
avaliação
e segurança na aplicação
sac@mundialquimica.com.br a carta de especificação
do produto, além de treinamento técnico do pessoal que
técnica do produto.
irá utilizá-lo.
PRODUTO SANEANTE REGISTRADO NA ANVISA/MS

A MUNDIAL QUÍMICA coloca ao seu dispor Técnicos especializados para orientá-lo na
aplicação dos nossos produtos.
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