FICHA TÉCNICA

FREE GREASE
DESENGRAXANTE NEUTRO

PROPRIEDADES:
Desengraxante concentrado, solúvel em água, com aplicações diversas na lavagem de pisos, paredes, superfícies em geral, paredes de cozinhas industriais,
açougues, padarias, peixarias e veículos. Não possui odor desagradável quando pulverizado. Produto neutro.
INSTRUÇÕES DE USO:
Lataria: diluir na proporção de 1:100 em água e aplicar com esponja.
Chassi e Motor: diluir na proporção de 1:20 em água. Pulverizar o motor ou chassi, aguardar de 3 a 5 minutos a m de solubilizar a sujeira ou graxa, em
seguida retirar com água pressurizada.
Área alimentícias: diluir até 1:200.
Pisos e superfícies em geral: diluir até 1:200.
PRECAUÇÕES:
Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir consulte um médico, levando a
embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito. Consulte um médico imediatamente, levando a embalagem ou o
rótulo do produto. Em caso de inalação ou aspiração, remova o paciente para local arejado e procure um Serviço de Saúde ou Centro de Intoxicações, levando a
embalagem ou o rótulo do produto. Armazenar o produto em temperatura ambiente, protegido do sol e do calor.
CUIDADOS:
Não ingerir. Evite a inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Não misturar com outros produtos. Manter o produto em sua
embalagem original. Não reutilizar as embalagens. CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.
COMPOSIÇÃO:
Tensoativo aniônico, solubilizantes, sequestrantes, alcalinizantes, preservantes, corante e água. Concentrado de pH Neutro.
DADOS TÉCNICOS:
ASPECTO:
ODOR:
pH:
DENSIDADE:
VISCOSIDADE COPO FORD Nº4:
TEOR DE ATIVOS:
Produto saneante noti cado na ANVISA:

Líquido
Inodoro
6,50 – 8,00
1,040 – 1,080g/cm³
60 – 90 s
18% +- 1%
25351.168808/2016-18

EMPRESA CERTIFICADA

ISO 9001

Atualizada em 28 de Agosto de 2020.

FABRICADO POR: Ricel Produtos de Limpeza Ltda. - Rua Madre de Deus, 689 - Moóca - SP CEP: 03119-000 - Aut. de Funcionamento / MS: 3.02662-5
Responsável Técnico: Daniel Graciotti Pistori - CRQ. Nº 04.449.280 - IV Região - CNPJ 02.549.960/0001-30.

