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DETERGENTE PARA ALUMÍNIO EM PÓ QUALIFOOD 
DETERGENTE PARA ALUMÍNIO EM PÓ QUALIFOOD desenvolvido para a remoção de depósitos 
de gorduras carbonizadas em utensílios de alumínio como: panelas, assadeiras, caldeirões, 
frigideiras e coifas. Excelente para a lavagem de pisos, azulejos, fogões industriais, filtros de coifas e 
chapas. Aprovado para áreas de manipulação de alimentos.  
 

VANTAGENS E BENEFÍCIOS 
 
 Alto poder de remoção de sujidades pesadas; 
 Não ataca superfícies de alumínio; 
 Ação desincrustante; 
 Produto biodegradável. 
 

MODO DE USAR 
 
Recomenda-se testar em uma pequena área antes de usar o produto. Pode ser aplicado por imersão 
ou pulverização. 
 
LIMPEZA LEVE (LAVAGEM DE PISOS, AZULEJOS, COIFAS, FRITADEIRAS): Preparar uma 
solução de 3 a 4% (pesar de 3 a 4 kg do produto, transferir para um recipiente adequado e completar 
com água até 100L), esfregar bem e enxaguar com água em abundância.  
 
LIMPEZA MÉDIA POR IMERSÃO (PANELAS, FORMAS DE BAGUETE, UTENSÍLIOS DE AÇO 
INOX E DE ALUMÍNIO, FILTROS DE COIFAS): Preparar uma solução a 5% (pesar 5 kg do produto, 
transferir para um recipiente adequado e completar com água até 100L), aquecer até 70°C, imergir as 
peças, deixar agir por 30 minutos ou o tempo necessário, esfregar bem e enxaguar com água em 
abundância. Caso a imersão seja feita à temperatura ambiente, o tempo de ação é de 
aproximadamente 8 horas. 
 
LIMPEZA PESADA (FOGÕES, FRITADEIRAS, INCRUSTAÇÕES DE PISOS): Preparar uma solução 
de 5 a 10% (pesar de 5 a 10 kg do produto, transferir para um recipiente adequado e completar com 
água até 100L), esfregar bem e enxaguar com bastante água.  
 
Importante: Utilizar EPI’s (luvas de borracha, botas de proteção e avental) ao manusear o produto e 
suas diluições. 
 

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS 
 
Aspecto: Pó 
Cor: Azul 
Odor: Característico 
pH (solução 1%): 10,5 – 11,4 
 

COMPOSIÇÃO 
 
Linear alquilbenzeno sulfonato de sódio, metassilicato de sódio, sequestrante, alcalinizantes, aditivos, 
branqueador optico, quelante, agente de controle de pH, atenuador de espuma, tensoativo aniônico e 
adjuvante. 
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DETERGENTE PARA ALUMÍNIO EM PÓ QUALIFOOD 
CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM 

 
Mantenha o produto em sua embalagem original, ao abrigo de luz e bem fechada após o uso.  
 

PRECAUÇÕES 
 
CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Cuidado! 
Perigosa sua ingestão. Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com 
a pele. Em caso de contato com os olhos e a pele, lave imediatamente com água em abundância. Em 
caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o 
médico levando o rótulo do produto. Evite o contato prolongado com a pele. Depois de utilizar este 
produto, lave e seque as mãos. Telefone de emergência (CEATOX): 0800 0148 110. Água: pode 
faltar. Não desperdice. 
 

PRAZO DE VALIDADE 
 
36 meses a partir da data de fabricação. 

 
EMBALAGENS DISPONÍVEIS 

 
20 kg. 
 

REGISTROS 
 
PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA, Nº 25351.089342/2018-49. 
 

RESPONSÁVEL TÉCNICO 
 
Eng. Químico Fábio Pergher 
CRQ II 023.00831 


