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PRECAUÇÕES

Agicook Desincrustante para Gordura Carbonizada é um
detergente desincrustante alcalino, formulado com matérias primas de
última geração, com alto poder de remoção de gorduras impregnadas
ou carbonizadas pela ação de altas temperaturas. Alto poder dissolvente,
facilitando a limpeza em geral.
Indicado na limpeza pesada em fornos, coifas, chapas, grelhas etc.

Tenso ativo não iônico, alcalinizante, solvente,
sequestrante, veículo.

Diluir 01(uma) parte de produto em até 50 (cinquenta) partes iguais de água,
dependendo do grau de incrustação. Deixar agir de 3 a 5 minutos. Promover
ação mecânica com o auxilio de ﬁbra limpeza pesada ou escova com cerdas
duras. Após aplicação, remover os resíduos de preferência com água quente.

Mantenha fora do alcance de crianças. Em caso de contato com os olhos,
lave imediatamente com água em abundância. Em caso de contato com a
pele, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão,
não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações
CEATOX (0xx11) 0800-0148110 ou o médico levando o rótulo do produto.
Evite contato prolongado com a pele. Depois de utilizar este produto, lave
e seque as mãos. Perigo! Causa queimaduras graves. Contém produto
fortemente alcalino. Cuidado! Perigosa sua ingestão. Evite a inalação e o
contato com o produto. Use equipamento de proteção adequado: luvas
e óculos. Não aplique em superfície aquecida. Manter o produto e sua
embalagem original. Não reutilizar a embalagem vazia.

APRESENTAÇÃO • EMBALAGEM

• Aparência: Liquido Límpido
• Odor: Característico
• Ph: 11,50 – 12,50
• Solubilidade em Água: 100%
• Densidade (g/cm3): 1,100 a 1,200

VALIDADE

DILUIÇÃO • MODO DE USO

COMPOSIÇÃO

DADOS FÍSICOQUÍMICOS

INDICAÇÃO

DESCRIÇÃO

AGICOOK
DESINCRUSTANTE PARA
GORDURA CARBONIZADA

• Caixa com
4 galões de 5 litros
• Caixa com
12 frascos de 1 litro

• VÁLIDO POR 24 MESES,
a partir da data de
fabricação.

PRODUTO NOTIFICADO
NA ANVISA
Em caso de dúvidas na utilização
do produto, entre em contato com
nosso Departamento Técnico:
tecnico@archote.ind.br
ÁGUA: PODE FALTAR. NÃO DESPERDICE.

