
LEITURA TÉCNICA

NOME DO PRODUTO: QS STAR GRILL

Detergente e Desincrustante Alcalino

DESCRIÇÃO:

MODO DE USAR: 

CUIDADOS NA CONSERVAÇÃO: 

DADOS TÉCNICOS: 

Aparência

Cor

Ph

Nível de espuma

COMPOSIÇÃO:

PRECAUÇÃO DE USO: 

EMBALAGEM:
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Cx c/ 4 bombonas de polietileno com 5 litros.

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. PERIGO: Provoca queimadura severa à pele e danos aos olhos. 

Não inale vapores. Use avental, luvas de borracha e proteja os olhos durante a aplicação. Utilize botas de proteção. EM CASO DE CONTATO 

COM OS OLHOS: Lave cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. 

Continue enxaguando, EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou cabelo): retire toda a roupa contaminada, lave a pele com água ou tome um 

banho. Lave a roupa contaminada antes de usá-la novamente. Não dê nada via oral a uma pessoa inconsciente. EM CASO DE INALAÇÃO: 

Remova a pessoa para local ventilado em posição que não dificulte a respiração. Não comer, beber ou fumar durante a aplicação. EM CASO 

DE INGESTÃO: Lave a boca, não provoque vômito, consulte imediatamente um Centro de Informação Toxicológica, 0800-722-6001.  

Mantenha o produto em sua embalagem original. Não reutilize a embalagem vazia. 

Poderoso limpador desincrustante, indicado para limpeza pesada e remoção da gordura carbonizada de fornos, grelhas, coifas, 

churrasqueiras, exaustores, frigideiras, equipamentos e utensílios nas áreas de processamento de alimentos, etc. QS STAR GRILL é 

formulado com agentes umectantes e alcalinos, permitindo ação rápida e eficiente em gordura carbonizada, carvão queimado e 

incrustações de alimentos carbonizados. QS STAR GRILL é ideal para restaurantes, cozinhas industriais, indústrias alimentícias, padarias, 

supermercados e quaisquer áreas de processamento de alimentos.

Desligar fornos e equipamentos elétricos antes da aplicação do produto. Aplicar QS STAR GRILL diluido em água morna (50 ºC) na superfície 

a ser limpa. Recomendamos diluições máximas de até 1:10 de acordo com o grau de sujidade. Começar pela parte de cima e dos lados, 

Deixar o produto agir por 5 a 10 minutos em superfícies frias. Esfregar com escova e enxaguar por completo com pano umedecido ou 

esponja. Sujidades muito aderidas podem requerer mais de uma aplicação de QS STAR GRILL. Após a manutenção, deixe o forno ligado 

durante 10 minutos a 90ºC antes de usá-lo novamente. Para limpeza por imersão, use o produto diluído até 1:10 em água. Enxágue a peça 

com água quente. Para abrir a embalagem force o lacre girando a tampa. Não armazenar próximo a produtos ácidos. Não armazenar 

próximo a alimentos. Obs: O QS STAR GRILL não é indicado para superfícies de alumínio e cobre. 

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.

Amarelo

Líquido viscoso

13,0 a 14,0

Alto

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

Hidroxido de sódio, tensoativo, alcalinizantes, coadjuvantes, espessante, inibidor de corrosão, conservante, corante e veículo.



GARANTIA:

Ultima Atualização: set/19 Pag 2/2

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.


