
LEITURA TÉCNICA

NOME DO PRODUTO: ACTION

Detergente desengordurante

DESCRIÇÃO:

MODO DE USAR: 

CUIDADOS NA CONSERVAÇÃO: 

DADOS TÉCNICOS: 

Aparência

Cor

Ph

Nível de espuma

COMPOSIÇÃO:

PRECAUÇÃO DE USO: 

EMBALAGEM: Caixa de papelão com 4 bombonas de polietileno com 5 litros.

REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE:                 

GARANTIA:

Ultima Atualização: fev/16 Pag 1/1

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Em caso de contato com os olhos 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. Caso necessite de 

informações adicionais, entre em contato com o Centro Toxicológico pelo telefone 0800 722 6001. Mantenha o produto em sua 

embalagem original. Não reutilize a embalagem vazia. 

PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA Nº 25351.327667/2010-88

Produção moderna e rigoroso controle de laboratório asseguram qualidade uniforme por todo o tempo. Assim, todos os produtos 

manufaturados pela Quimistar são garantidos para a total satisfação do usuário.

Detergente limpador com ação desengordurante com poder de dissolver e emulsificar óleos e gorduras com rápidez e eficiência, sem 

agredir as superfícies, pois não contem solventes agrecivos ou abrasivos. Action pode ser usado na limpeza diária de coifas, fogões, aço 

inox, aluminio, pisos, pisos, azulejos, recipentes plasticos ou qualquer superfície lavável. Indicado na limpeza de cozinhas, industrias 

alimentícias, açougues, peixarias, padarias e outras áreas de processamento de alimentos. Produto biodegradável e pode ser empregado 

ainda pisos e bancadas de áreas com sujidades de graxa e óleo como em oficinas mecânicas. 

Aplique a solução de DETERGERE na diluição de 2,5 a 5% (uma parte de produto para 20 a 50 partes de água), dependendo do grau de 

sujidade da superfície a ser limpa. Utilize mop água (enxaguar a franja do mop com frequência, aplicando sempre solução limpa sobre o 

piso), pano/rodo ou fibra de limpeza, deixe agir por alguns minutos, esfregue a superfície e ao final, recolha o resultado da sujidade com 

rodo, enxágue e deixe a superfície secar.

Este produto deve ser mantido em sua embalagem original fechada. Recomenda-se que seja armazenado em ambiente coberto e seco. 

Devem ser evitadas temperaturas extremas. NUNCA MISTURE PRODUTOS QUÍMICOS, A MENOS QUE TAL PROCEDIMENTO SEJA INDICADO 

PELO FABRICANTE POR ESCRITO.

Vermelho

Líquido viscoso

10,5 a 11,5

Médio

(Os dados acima são típicos de uma produção normal e não devem ser considerados como especificações do produto.)

Tripolifosfato de sódio, monoetalonamina, emulsificante, sequestrante, solvente, corante, conservante e veículo.


