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CARACTERÍSTICAS: Produto líquido, levemente amarelado, composto de tensoativos aniônicos, 
agentes alcalinos, substâncias com alto poder umectante, emulsionante, sequestrante, solubilizantes e 
anti-redepositantes.
PROPRIEDADES: Fácil dissolução. Alta umectação e detergência. Ótimo poder de remoção de 
gorduras. Não contém perfume e não deixa odor objetável. Não ataca superfícies pintadas, metais, 
plásticos e madeiras. Remove com facilidade sujidades de natureza arenosa. Facilmente removido no 
enxágue.

FINALIDADE: Indicado para remover gordura e resíduos carbonizados em superfícies e equipamentos 
como: fogões, coifas, fornos, grelhas, chapas e fritadeiras. Remove graxa em chapas metálicas de 
laminação, máquinas impressoras, máquinas têxteis, bombas, equipamentos de reposição, pisos de 
concreto, sistemas de ventilação, filtros de ar e tubulações. Elimina óleos de corte e de refrigeração em 
tornos e demais máquinas operatrizes, assim como resíduos de sabão em superfícies e equipamentos 
em geral.
INSTRUÇÕES DE USO: Para limpeza pesada usar o produto puro. Para limpeza leve usar 1 parte do 
produto em 20 partes de água. Se o produto for diluído em água quente, a propriedade de limpeza será 
aumentada. Aplicar o produto com esponja de nylon, esfregão ou pulverizador a ar e deixar agir por 10 
minutos. Remover os resíduos com água ou pano seco e limpo. Para preservar o equpamento, testar a 
diluição antes de usar, pois o produto dilui alguns tipos de tinta. Recomenda-se a utilização de E.P.I.'s 
durante a preparação e aplicação da solução (luvas, máscara, óculos, botas emborrachadas e avental 
vinílico).
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SANDET 907
Desincrustante Alcalino

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Aspecto:
Cor:

Odor:
Densidade (25°C):

pH:
pH a 1%:

Composição:

Princípio Ativo:

Liquido, transparente
Incolor
Característico
1,060 - 1,070 g/ml
13,00 - 13,50
11,60 - 11,90
Nonil Fenol Etoxilado 9,5 Moles OE, aditivo, neutralizante, carga, 
sequestrante e veículo.
Nonil Fenol Etoxilado 9,5 Moles OE

PRECAUÇÕES E PRIMEIROS SOCORROS: Cuidado! Perigosa sua ingestão. Evite a inalação e 
contato com os olhos e com a pele. Caso ocorra contato, lave imediatamente o local com água em 
abundância. Em caso de ingestão não provoque vômito e consulte imediatamente um Centro de 
Intoxicação ou Serviço de Saúde mais próximo levando, sempre que possível, o rótulo ou a embalagem 
do produto. Depois de utilizar este produto, lave e seque as mãos. Para maiores informações, consulte a 
Ficha de Segurança do produto (FISPQ).

ARMAZENAMENTO: Mantenha o produto em sua embalagem original e fora do alcance de crianças e 
animais domésticos. Não misture com água na embalagem original. Não reutilize a embalagem vazia. 
Mantenha o produto em local fresco e arejado.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS:  Caixa 4x5 (4 bombonas plásticas de 5Kg cada)
     Bombona plástica de 50Kg


