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FICHA DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 
1 - IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO           
DESENCRUST - Desincrustante Ácido           
Registro no Ministério da Saúde nº 3.2599.0074                    Aceito em 01/02/2010         
Autorização de Funcionamento - 3.02.599-9  
Validade do Produto: 24 Meses                                Classe: 02    
2 - CLASSIFICAÇÃO DE RISCO           
0 - SEM RISCO     RISCO À SAÚDE 3    
1 - LEVE     INFLAMABILIDADE 0    
2 - MODERADO    CORROSIVIDADE 2    
3 - ALTO           
4 - EXTREMO           
3 - PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICOS           
Composição Química: Ácido fosfórico, tensoativo não iônico e veículo           
Princípio Ativo: Ácido Fosfórico 85%       
pH (1.0%) = 1,50 à 2,50        
Aparência: Líquido amarelado       
Densidade = 1,250 à 1,350 g/cm³       
Viscosidade: N.D.         
Solubilidade em Água: 100%        
4 - INFORMAÇÕES SOBRE RISCO A SAÚDE         
PERIGO: Causa Queimaduras Graves. Contém Produto Fortemente Ácido. Perigoso se Ingerido ou Inalado. 
Conserve fora do alcance das crianças e dos animais domésticos. Em caso de contato com os olhos, lavar com água em 
abundância. Em caso de ingestão acidental, NÃO PROVOCAR VÔMITO e procurar o Centro de Intoxicação ou Serviço de 
de Saúde mais próximo, levando a embalagem ou rótulo do produto. Manter ao abrigo de calor e luz solar  direta. 
5 - CAMPO DE APLICAÇÃO             
Indústrias     
6 - PROPRIEDADES               
Facilita a penetração da solução até à base das incrustações, tornando sua remoção rápida e total. Dissolve os minerais de- 
positados nos utensílios proveniente da água.  Elimina ferrugem do gargalo das garrafas . 
Proporciona brilho nas garrafas.      
7 - FINALIDADE               
Desencrustant para máquinas de lavar louças. Indicado na remoção de incrustações calcárias por dureza de água que se 
formam na área de enxágüe final das máquinas de lavar louças.   
8 - MODO DE USAR               
Dissolve depósitos calcários de máquinas de lavar louças, resistências de banho Maria, máquinas de café, louças sanitárias 
e superfícies em geral. Em máquinas de lavar louças deve ser aplicado na concentração de 1 litro de Desencrust pra cada 
30 litros de água do tanque, fazendo ciclos de lavagem até a remoção total das incrustações. Na remoção manual, aplicar o 
produto na diluição de 1 : 10 com auxílio de pulverizador, deixar agir por alguns minutos e efetuar a esfregação com fibra 
pesada. Todas as operações devem ser seguidas de enxágüe para remoção total do produto. 
9 - EMBALAGENS               
Galão Plástico com 05 Litros e Bombona Plástica com 20 Litros.     
10 - RESPONSAVEL TÉCNICO             
Daniela Palma Hangai  CRQ: 09200820 - 9ª Região         
11 - OBSERVAÇÕES        
Evite contato prolongado com o produto                Utilize equipamentos de proteção individual          
As embalagens vazias não devem ser reutilizadas     Não remova o produto de sua embalagem original      
N.D. = Não Determinado  N.A = Não se aplica    

 


