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CARACTERÍSTICAS  
 
Detergente alcalino industrial super concentrado, com aplicações diversas na limpeza de equipamentos industriais, na 
indústria alimentícia e em tubulações. Não possui odor desagradável quando pulverizado. Produto alcalino. Remove a 
sujeira carbonizada, altamente arraigada em superfícies rígidas. 
 
 

ESPECIFICAÇÕES 
 

Física Química 

Aspecto: Líquido Composição: 

Cor: Incolor Hidróxido de sódio 

pH: 11,0 – 13,0 alcalinizante, 

Densidade: 1,1 – 1,2 g/mL sequestrante e veículo. 

  
 

CAMPO DE APLICAÇÃO 
 
 Consiste de um limpador alcalino, de baixa espumação. Ótimo para limpeza de tubulações (circuito fechado), 
equipamentos industriais, fornos, grelhas de churrasqueiras automáticas, bandejas em indústria de alimentos, fogões etc. 
Remove a sujeira carbonizada, altamente arraigada em superfícies rígidas. 

 
 
FINALIDADE 

 Limpeza de equipamentos em Cozinhas Indústrias, Açougue, Peixaria, Padaria, limpeza de tubulações, 
etc. 

  
 

MODO DE USO 
 
Pode ser utilizado desde puro ou diluído. Diluir o produto em água numa proporção de 1:5 até 1:20, dependendo do grau 
de sujidade. Esfregar com esponja ou escova as superfícies a serem limpas, poderão ser aquecidas, facilitando assim sua 
limpeza.   
Chapas de lanche – Método de limpeza: Com a chapa ligeiramente aquecida, aplicar AL 2050 diluído 1:5. Aguardar de 3 a 
5 minutos. Lavar, enxaguar e secar. Aplicar pequena quantidade de óleo de soja para neutralizar possíveis resíduos.  A 
chapa estará pronta para uso. Quando manipulado usar EPI, tais como óculos de segurança, avental, luvas. Evitar aspirar 
e contato com a pele, pois se trata de produto alcalino que pode causar queimaduras graves. 

  
 

EMBALAGEM 
 
Caixa com 4 unidades de 5 litros 


