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                                            Desincrustante Ácido 

CONCENTRADO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES DE ALUMÍNIO 

 

 Extraordinário poder de limpeza, emulsionamento e brilho das superfícies de Alumínio; 

 Age de modo efetivo, promovendo uma decapagem superficial das superfícies; 

 Elevado poder de emulsionamento das sujidades gordurosas, limpa e higieniza as superfícies, sem afetar suas 

características originais; 

 Poderosa associação de tensoativos especiais com sequestrantes e quelantes de características Ácidas, remove 

com facilidade depósitos oxidados; 

 Não é indicado para superfícies de Alumínio Anodizado; 

 Apresenta a melhor relação custo/benefício do mercado. 

 

Composição: Agentes sequestrantes, agentes quelantes, agente acidulante, associação de tensoativos aniônicos,agente 

conservante, corante e veículo aquoso. 

 

Finalidade e Uso: Em ambientes institucionais, cozinhas comerciais, hoteleiras e industriais para limpeza e 

desincrustação de utensílios de Alumínio. Remove as incrustações carbonizadas e os acúmulos de gordura dispensando a 

necessidade de esfrega. Em ambientes institucionais INFLUX AL pode ser empregado em qualquer tipo de superfície de 

alumínio. INFLUX AL é efetivo frente á várias superfícies metálicas de alumínio, age por interação química-decapagem. 

 

Especificação Técnica: 

 

Aspecto: Líquido homogêneo                                     Densidade:  0,960 – 0,990 g/mL 

Cor: verde                                                                    pH 100 %:  2,2 – 2,6  

Odor: característico. 

 

Modo de Usar: O produto INFLUX AL deve ser diluído de 1:4 ou até 1:20 litros de água, dependendo do grau de 

sujidade e incrustação. Aplicar, esfregando a solução de INFLUX AL com auxílio de uma esponja, promovendo assim a 

necessária ação mecânica. Em manchas localizadas aplicar o produto INFLUX AL puro, promovendo a esfrega com 

auxilio de uma esponja, deixe agir por alguns minutos e remova as incrustações mediante enxagues ou com auxílio de 

pano ou esponja, observando a necessária rapidez da operação. Use luvas.   

OBS.:  O Produto INFLUX AL não deve ser empregado em superfície de Aço-Inoxidável e Alumínio Anodizado, 

podendo ocasionar manchas de caráter irreversível. 

 

Embalagem: 

  

 Bombona plástica de polietileno, contendo 5 ou 20 Kg de INFLUX AL. 

 Caixa de papelão com 4 Bombonas plástica de polietileno, contendo  5 Kg de INFLUX AL. 

 

ANVISA Aut. Func./MS.: 3.02186           Produto Notificado na ANVISA nº 25351745114201356 

 

Precauções de Uso: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS 

Produto Ácido! Pode provocar graves queimaduras! Ler as instruções do rótulo!  

Usar sempre luvas! Usar Óculos de proteção! 

 

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.  

CEATOX (Centro de Atendimento Toxicológico): 0800 772 6001. 


