
 

 

 
 
 
 

Commercial Solution Division / Soluções Comerciais 

Scotch-Brite® Detergente   
Desincrustante 

 

 

Descrição 

O Desincrustante é um produto químico concentrado, indicado para remoção de gorduras carbonizadas de 
superfícies, fornos, grelhas e utensílios de cozinha, em cozinhas industriais, restaurantes, bares, lanchonetes etc. 

Composição 

Solvente, Hidróxido de Sódio, Tensoativo não iônico, Corante e Veículo. 

Características especiais 

Especialmente desenvolvido para remoção de crostas de gordura, inclusive as carbonizadas; 

Não tem adição de fragrância, por isso é mais seguro para uso em estabelecimentos manipuladores de alimentos 
e atende às legislações vigentes; 

Diluição simples 1:10, que facilita a medição e o uso.  

Embalagem 

Bombona plástica contendo 5 litros do produto concentrado. 

Condições de estocagem 

Armazenar em local coberto e fresco à temperatura entre 0ºC e 40ºC.  

Rendimento 

Rendimento total da bombona de 5 litros: 50 litros de produto pronto para uso. 

Indicações de uso 

Remoção de gordura carbonizada de superfícies, como fornos, grelhas, utensílios de cozinha etc., em cozinhas 
industriais, restaurantes, bares, lanchonetes etc.  

Instruções para o uso 

Dilua o produto em um recipiente devidamente higienizado (cuba, balde, panela, borrifador etc) na proporção 
de 1 parte do produto concentrado para 9 partes de água (dependendo do grau de sujidade, o produto pode ser 
utilizado puro); 

Para potencializar o efeito de limpeza, aqueça o produto diluído ao redor de 50°C, ou utilize água quente para a 
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diluição do produto, ou aplique sobre a superfície ainda aquecida. Deixe a superfície a ser desincrustada em 
contato com o produto por alguns minutos, até que a gordura seja amolecida e removida.  

Esfregue com uma Fibra ou Esponja de limpeza Scotch-Brite para ajudar a remoção completa da sujidade; 

Enxágue a superfície com água corrente e deixe-a secar; 

Em superfícies com alto grau de sujidade, repetir o procedimento de limpeza acima descrito. 

Não utilize o produto em superfícies de alumínio. 

Validade 

2 anos a partir da data de fabricação. 

Propriedades físico-químicas 

Densidade a 20/4 º C (ABNT MB 104): 1,030/1,060 

Teor de não voláteis % (ABNT NBR 8911): 4,00/5,00 

pH (produto puro): 13,50/14,00 

Viscosidade Cinemática a 25°C (cSt): 5,00/30,00 

Aspecto: líquido transparente conf. padrão 

Cor: Castanho claro, conforme padrão. 

Odor: Característico dos princípios ativos, sem adição de fragrância. 

Precauções 

- Evite contato com a pele e olhos; 

- Use protetor para os olhos e luvas apropriadas; 

- Evite a inalação de vapores, névoas ou spray; 

- Em caso de ventilação insuficiente, utilize equipamento de proteção respiratória apropriado; 

- Não comer, beber ou fumar enquanto estiver manipulando este produto; 

- Depois de utilizar este produto, lave e seque as mãos; 

- Não reutilize a embalagem vazia; 

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.  

Em caso de emergência médica, ligar para Ceatox do Hospital das Clínicas, fone: 0800148110.   

Primeiros socorros 

Em caso de contato com os olhos: Lavar imediatamente com água em abundância durante 15 minutos. Procurar 
cuidados médicos.  

Em caso de contato com a pele: Lavar imediatamente com água em abundância.  

Se inalado: Ocorrendo sinais/sintomas, remover a pessoa para um lugar arejado. Persistindo algum sintoma, 
procurar um médico. 

Se ingerido: Não provocar vômito e consultar de imediato o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde mais 
próximo. 



 

 

Nota: Para informações adicionais, consulte a FISPQ (Ficha de Segurança de Produtos Químicos) do produto. 

 

PRODUTO SANEANTE REGISTRADO NA ANVISA Nº: 3.0378.0103 

  

* ESTE PRODUTO ESTÁ DE ACORDO COM AS NORMAS DA RESOLUÇÃO RDC 216 DE 2004 DA ANVISA E 
COM A PORTARIA 368 DE 1997 DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. 

 


