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INCIF 
Desengordurante Concentrado 

PRODUTO PARA A REMOÇÃO DE CROSTAS e GORDURAS 

 
� Elevado poder de limpeza e desencrustação; 
� Age de modo efetivo, removendo totalmente os diversos tipos de sujidades 

gordurosas e incrustações carbonizadas; 
� Especialmente formulado para utilização em qualquer tipo de forno, grelha, fogões, 

coifas e demais superfícies engorduradas e carbonizadas; 
� Produto de fácil e efetiva aplicação - pulverização em superfícies verticais; 
� Apresenta a melhor relação custo/benefício do mercado. 
Composição: 
Associação de tensoativos aniônicos e não-iônicos, agente de suspensão, agentes 
seqüestrantes, agentes alcalinizantes, agentes quelantes, corantes, conservantes e 
veículo aquoso. 
Finalidade e Uso: 
Em Cozinhas Comerciais, Hospitalares, Hoteleiras e Industriais, bem como Indústria 
Alimentícias, para a limpeza, desencrustação e higienização de fornos, grelhas, coifas, 
fogões e toda superfície engordurada. Remove totalmente as incrustações 
carbonizadas e os acúmulos de gorduras, dispensando a necessidade de esfregar. 
Especificação Técnica: 
Aspecto: líquido homogênio          Densidade aparente: ( 0,950-1,050 ) g/mL 
Cor: amarelo                                   pH ( sol. 1,0% ): 11,0-12,0 
Odor: característico. 
Modo de Usar: 
Limpeza: se possível aquecer a superfície a ser limpa até atingir cerca de 50o C. 
Aplique o produto INCIF puro ou em solução aquosa na relação de 1:4 até 1:15 ( 
Produto:Água ), dependendo da intensidade e tipo de sujidade, com auxílio de 
pulverizador tipo gatilho. Deixe agir por aproximadamente 3 minutos ( não permita a 
secagem da superfície ), a seguir, enxágüe e remova as incrustações com auxílio de 
pano. Use luvas , óculos de proteção, avental e máscara de proteção ( em 
ambientes fechados ). 
OBS.: O Produto INCIF não deve ser utilizado em superfície de Alumínio, pode 
acarretar manchas de caráter irreversível. 
Embalagem: 
* Bombona plástica de polietileno, contendo 20Kg de INCIF. 
* Bombona plástica de polietileno, contendo 5 Kg de INCIF. 
* Caixa de papelão com 4 Bombonas plásticas contendo 5 Kg de INCIF. 
Autorização/M.S.: 3.2186.0022 
Precauções de Uso: 
Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos. Em caso de ingestão, 
beba vagarosamente água ou leite em abundância e recorra aos cuidados médicos. Em caso 
de contato com os olhos, lave-os com água em abundância. Persistindo a irritação, consulte 
um médico. Não reutilize a embalagem vazia para outros fins. 


