
Suma Aluminum

Características físico-químicas

Detergente em pó desengordurante para  limpeza geral

Informações técnicas

Alto poder de remoção de sujidades pesadas
Remove sujidades pesadas como gorduras carbonizadas, devido ao adequado balan-
ceamento dos componentes da sua formulação.

Não ataca superfícies de alumínio
A presença de inibidores de corrosão protegem as
superfícies e objetos de metais sensíveis, principalmente de alumínio.

Ação desincrustante
Suma Aluminum D3.9 proporciona a desincrustação de depósitos de óleo e gorduras 
carbonizadas em panelas, formas de baguete, utensílios de aço inox e alumínio. Sua 
coloração especí�ca verde o diferencia de outros produtos utilizados em cozinhas.

Composição

Metassilicato de Sódio, Corantes, Tensoativo Aniônico, Alcalinizante, Sequestrante, 
Coadjuvante e Água.

Utilização

Suma Aluminium é um produto de média alcalinidade contendo sequestrante e 
tensoativo em sua formulação. Suma Aluminium é indicado para a remoção de 
depósitos de gorduras carbonizadas em utensílios de alumínio como: panelas, 
assadeiras, caldeirões, frigideiras e coifas. Suma Aluminium também é excelente para a 
lavagem de pisos, azulejos, fogões industriais, �ltros de coifas e chapas. Suma 
Aluminium é aprovado para áreas de manipulação de alimentos.

Aspecto:                                           Pó 
Cor:                                                    Verde 
pH (solução a 1%) :                       11,5 a 12,4  
Alcalinidade Livre ( Na2O):        19,5 a 22,5 %
Alcalinidade Total ( Na2O):        31,6 a 35,0 %
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Modo de usar

Limpeza pesada (fogões, fritadeiras, incrustações de pisos, etc.): Preparar uma solução de 5 a 10% (pesar de 5 a 10 kg de Suma 
Aluminium, transferir para um recipiente adequado e completar com água até 100 litros), esfregar bem e enxaguar com bastante água. 
Limpeza média por imersão (panelas, formas de baguete, utensílios de aço inox e de alumínio, �ltros de coifas, etc.): Preparar 
uma solução a 5% (pesar 5 kg de Suma Aluminium, transferir para um recipiente adequado e completar com água até 100 litros), 
aquecer até 70°C , imergir as peças,  deixar agir  por 30 minutos  ou o tempo necessário, esfregar bem e enxaguar com bastante água. 
Caso a imersão seja feita à temperatura ambiente, o tempo de ação é de aproximadamente 8 horas. 
Limpeza leve (lavagem de pisos, azulejos, coifas, fritadeiras, etc.): Preparar uma solução de 3 a 4% (pesar de 3 a 4 kg de Suma 
Aluminium, transferir para um recipiente adequado e completar com água até 100 litros), esfregar bem e enxaguar com bastante água.

Embalagem 
Balde e saco de polietileno contendo 4 e 25 kg respectivamente.

Precauções de uso

PERIGO: CAUSA QUEIMADURAS GRAVES - PRODUTO FORTEMENTE ALCALINO - CONTÉM METASSILICATO 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 ou 0800-77 13 733. Manter 
o produto em sua embalagem original. Não reutilizar a embalagem vazia. Não aplique em superfície aquecida. 

Cuidados de conservação

Este produto deve ser mantido em sua embalagem original fechada, em ambiente coberto, seco e dotado de boa ventilação. Deve ainda 
ser armazenado afastado da luz solar direta, de fontes de calor e materiais incompatíveis. Vide Ficha de Segurança do Produto. NUNCA 
MISTURE PRODUTOS QUÍMICOS, A MENOS QUE TAL PROCEDIMENTO SEJA INDICADO PELO FABRICANTE POR ESCRITO. 
Não aplicar sobre superfícies aquecidas.
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