
 
 
 
                                                             

 
                                                                                           

Clean Detergin GR 

Detergente Desengordurante  
 

Código Embalage
m PESO KG 

206908 4 x 5 L 22 
205544 30 33 

  

PROPRIEDADES  
 
Clean Detergin GR foi especialmente formulado para remoção de gordura carbonizada em superfície de 
fornos, chapas, coifas e fritadeiras. Aplicado através de pulverizador em forno. Produto formulado com 
tensoativo biodegradável.  
 
UTILIZAÇÃO   
 
Indicado para a limpeza de grelhas, fornos, chapas de frituras, frigideiras e superfícies em geral onde 
existam resíduos de gordura carbonizada. Indicado para indústrias de alimentos e bebidas em geral, 
restaurantes, escolas, motéis, hotéis hospitais, clínicas, etc.  
Não utilizar em Alumínio e Latão.  
 
INSTRUÇÕES DE USO  
 
LIMPEZA DE CHAPAS, GRELHAS, FORNOS E FRITADEIRAS:  Aquecer a superfície até 40 a 50°C e 
desligar. Aplicar o produto puro ou diluído de 5 a 30% dependendo da sujidade, por meio de spray ou pincel. 
Deixar agir por 5 minutos, efetuando enxágue com solução a 2% de água com vinagre. 
 
COMPOSIÇÃO  
 
Hidróxido de Sódio, Gluconato de Sódio, Alquil Éter Glucosídeo 70%, Coadjuvante e Água.  
Ativo:  Hidróxido de Sódio 
 
ESPECIFICAÇÃO  
 
 
 
 
 

ASPECTO: Líquido límpido 
COR: Incolor a Amarelo 
pH (1%): 11,0 a 13,0 
Alcalinidade Livre (% NaOH): 8,0 a 10,0 
DENSIDADE (25°C): 1,10 a 1,12 g/ml 

PRECAUÇÃO 
 
PERIGO! CAUSA QUEIMADURAS GRAVES. CONTÉM PRODUTO FORTEMENTE ALCALINO: 
HIDRÓXIDO DE SÓDIO. CUIDADO: perigosa sua ingestão. Impeça o contato com os olhos, pele e roupas 
durante o manuseio. PERIGO! Fatal se ingerido, inalado e absorvido pela pele. 
“CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS”. 
Evite contato com os olhos. Caso ocorra, lave-os com água corrente em abundância. Persistindo a irritação, 
procure cuidados médicos. Em caso de ingestões acidentais, leve a vítima a um Serviço Médico ou Centro 
de Intoxicação mais próximo, levando consigo a embalagem ou rótulo do produto. Evite contato prolongado 
com o produto. Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Não remova o produto de sua 
embalagem original. Utilize os equipamentos de segurança individual-EPI’s ao manipular o produto, tais 
como: luvas, óculos de proteção, avental de PVC e botas de borracha. As embalagens vazias não devem 
ser reutilizadas. Centro de Atendimento de Toxicologia CEATOX/SP – FONES: 0800 - 148110 ou (11) 3066-
5771 
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