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FICHA DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 
1 - IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO           
GRILL LIMPADOR DE CHAPAS -  Limpa  Chapas           
Produto Saneante Notificado na ANVISA Nº 25351.560971/2010-35                        
Autorização de Funcionamento - 3.02.599-9 
Validade do Produto: 36 Meses                            Classe: 01        
2 - CLASSIFICAÇÃO DE RISCO           
0 - SEM RISCO     RISCO À SAÚDE 1    
1 - LEVE     INFLAMABILIDADE 1    
2 - MODERADO    CORROSIVIDADE 0    
3 - ALTO           
4 - EXTREMO           
3 - PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICOS           
Composição Química: Glicerina, Carbonato de Potássio, Coadjuvante, Agente controlador de pH e Água 
Princípio Ativo: Carbonato de Potássio       
pH (1%) = 10,00 à 11,00        
Aparência: Líquido Translúcido Amarelo       
Densidade = 1,250 à 1,350 g/cm³       
Viscosidade: N.D.         
Solubilidade em Água: 100%        
Voláteis: N.D.         
4 - INFORMAÇÕES SOBRE RISCO A SAÚDE         
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 
Saúde mais próximo, levando consigo a embalagem ou rótulo do produto. Manter ao abrigo de calor e luz solar direta. Manter 
afastado de fontes de calor como o fogo. O produto tem uma leve característica inflamável quando atinge temperaturas em 
torno de 170°C. 
5 - CAMPO DE APLICAÇÃO             
Cozinhas Industriais, Bares,  Restaurantes e Industrias de Alimentos.         
6 - PROPRIEDADES               
Remove gorduras e resíduos carbonizados de chapas. 
7 - FINALIDADE               
Desenvolvido para limpeza pronto uso de chapas. Remove de maneira eficiente restos de alimentos queimados e gorduras 
presentes nas chapas. Não é necessário enxaguar. Todos os componentes do produto  são considerados seguros e não 
tóxicos, podendo entrar em contato direto com os alimentos. Deve ser utilizado com a chapa quente. 
8 - MODO DE USAR               
Remova com uma espátula, restos de alimentos que estiverem na chapa. Aplique o Grill Limpador de Chapas sobre a chapa 
com temperatura aproximada a 80ºC, 50 a 100 mL ou dependendo do tamanho da chapa e grau de sujidade e espalhe o 
produto sobre toda a superfície e esfregue com uma bucha. Utilizando um rodo de pia, remova todo o produto da chapa. Se 
necessário, repita o processo. Um pano pode ser utilizado para remover o excesso de resíduo que estiver na chapa quando a 
mesma estiver mais fria.  
9 - EMBALAGENS               
Frasco plástico de 750mL.     
10 - RESPONSAVEL TÉCNICO             
Daniela Palma Hangai  CRQ: 09200820 - 9ª Região         
11 - OBSERVAÇÕES        
Não remova o produto de sua embalagem original; evite contato prolongado com o produto;         
Utilize os equipamentos de segurança individual; as embalagens vazias não devem ser reutilizadas.      
N.D. = Não Determinado  N.A = Não se aplica    

 


