
 

 

 

FICHA DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 
1 - IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO           
INSTRUMENTAL  SHINE  - Detergente em pó alcalino para pré-lavagem e 
desoxidação da prata e inox. 
Registro no Ministério da Saúde: 3.2599.0099              Aceito em 09/11/09           
Autorização de Funcionamento - 3.02.599-9           
Validade do Produto: 24 Meses                                    Classe: 02        
2 - CLASSIFICAÇÃO DE RISCO           
0 - SEM RISCO     RISCO À SAÚDE 2    
1 - LEVE     INFLAMABILIDADE 0    
2 - MODERADO    CORROSIVIDADE 1    
3 - ALTO           
4 - EXTREMO           
3 - PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICOS           
Composição Química: Tripolifosfato de sódio, ácido dodecilbenzeno sulfônico linear, nonilfenol poliglicol éter, 
espessante e carga.  
Princípio Ativo:   Tripolifosfato de sódio e Nonil fenol poliglicol éter    
pH (1.0%) = 11,50 à 12,50        
Aparência: Pó Homogêneo Branco       
Solubilidade em Água: 100%                               Densidade: N.A        
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 VÕMITO 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 
5 - CAMPO DE APLICAÇÃO             
Cozinhas Industriais, restaurantes, indústrias e instrumentos cirúrgicos.         
6 - FINALIDADE               
Detergente destinado a pré-lavagem de instrumentos cirúrgicos e talheres de prata e pratarias em geral. Excelente 
poder de remoção de alimentos secos ou cozidos aderidos na superfície dos mesmos. Em instrumentos cirúrgicos 
remove com facilidade resíduos de sangue e incrustações. Evita a marcação e corrosão no aço inox, inclusive 
detém a corrosão pré-existente. 
7 - MODO DE USAR               
Para lavagem de louças em sistema automático utilizar as seguintes quantidades. Para limpeza de talheres utilizar  
no máximo 5g/L.  Para retirar a concentração de amido das louças e aumentar o brilho melhorando o visual  utilizar 
em média 7g/L. Como desencrustante de bandejas de inox e instrumental  cirúrgico usar uma dosagem de 15g/L.  
Para talheres de prata e pratarias utilizar de 4, a 7,0 gramas do produto para um litro de água. Fazer a solução em 
um recipiente de aço inox ou plástico. Dissolver o produto antes de colocar os talheres.  Para desoxidação da prata 
adicionar uma folha de papel alumínio à solução de forma que a prata fique em contato com a mesma. Deixar 10 
minutos em imersão. 
8 - EMBALAGENS               
Pote Plástico com 01 kg e Baldes Plásticos com 05 kg        
9 - RESPONSAVEL TÉCNICO             
Daniela Palma Hangai  CRQ: 09200820 - 9ª Região         
10 - OBSERVAÇÕES        
- Não remova o produto de sua embalagem original      
- Evite contato prolongado com o produto       - Utilize os equipamentos de proteção individual         
N.D. = Não Determinado  N.A = Não se aplica    

 


