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INFLUX DRY 
Enxaguante-Secante-Abrilhantador 

PRODUTO CONCENTRADO PARA LIMPEZA AUTOMÁTICA 
 

 
Ø Concentrado poder enxaguante sobre todas as superfícies; 
Ø Reduz significativamente o tempo de secagem dos utensílios; 
Ø Age de modo efetivo, reduzindo e quebrando a tensão superficial da água, facilitando o 

escoamento e secagem; 
Ø Especialmente formulado para utilização em qualquer tipo de água, tanto dura como ferruginosa; 
Ø Confere brilho e homogeneidade as peças laváveis; 
Ø Capacidade de neutralização iônica das superfícies lavadas; 
Ø Apresenta a melhor relação custo/benefício do mercado. 
 
Composição: 
Associação de tensoativos não iônicos, agentes sequestrantes, agentes conservantes, solventes 
alcoólicos especiais, corantes alimentícios e veículo aquoso. 
Finalidade e Uso: 
Em Cozinhas Comerciais, Hospitalares, Hoteleiras e Industriais, para a enxágüe, secagem e 
abrilhantamento de louças, talheres, copos, panelas, frigideiras e demais utensílios de 
cozinhas.Efetivo frente aos mais diversos tipos de superfícies usuais em ambientes de cozinhas 
institucionais, tais como: vidro, aço inox, alumínio, porcelana, plásticos e etc. 
Especificação Técnica: 
Aspecto: líquido homogêneo         Densidade aparente: ( 0,95-1,05 ) g/mL 
Cor: verde escuro                           pH ( 100% ): 3,5-4,5 
Odor: característico alcoólico. 
Modo de Usar: 
Enxágüe: 0,8 a 1,6 mL de INFLUX DRY por Litro de água. O produto INFLUX DRY deve ser 
adicionado através do sistema automático de dosagem INSERTMATIC ao ciclo específico de 
enxágüe, mantendo a temperatura do banho entre 80 a 90 C, para louças comuns e artigos de inox, 
entre 55 a 65 C, para copos e artigos de cristais. 
Embalagem: 
* Bombona plástica de polietileno, contendo 20Kg de INFLUX DRY. 
* Bombona plástica de polietileno, contendo 5 Kg de INFLUX DRY. 
* Caixa de papelão com 4 Bombonas plásticas de polietileno, contendo 5 Kg de INFLUX DRY. 
Autorização/M.S: 3.02186-1 
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. 
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