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SEPI-GRÁS

APRESENTAÇÃO 

Detergente alcalino concentrado, concebido para limpezas de sujidades difíceis e limpezas periódicas na indústria

alimentar, restauração. Composto por tensioativos de elevado poder molhante, elementos antiredepositantes e

emulsionantes para matérias gordurosas. Pode ser utilizado em equipamentos de aplicação por espuma. 

APLICAÇÕES E MODO DE UTILIZAÇÃO

O Z-Grás é um detergente para sujidades difíceis, penetra mesmo nas gorduras mais espessas e carbonizadas.

Ideal para limpezas de fornos, fritadeiras, grelhadores, exautores, etc.

Na limpeza de fornos, fritadeiras, grelhadores deixar o equipamento arrefecer e pulverizar o produto diretamente na

superfície ou equipamento. Deixar atuar entre 5 a 20 minutos, removendo a sujidade com uma escova. Enxaguar

abundantemente com água. 

Para a limpeza de exaustores, colocar as peças numa solução de 3-10%, deixar atuar entre 20 a 50 minutos.

Enxaguar bem e deixar secar.

Para a utlização em equipamentos de espuma usar o produto a 5%, aplicar e enxaguar.

DADOS TÉCNICOS 

Aspecto Físico: Transparente                                                                             Densidade: 1,14 - 1,15

Cor: Vermelho                                                                                                   pH:  13,00 - 14,00

Odor: n.a.                                                                                                         Solubilidade: Solúvel

    12X1 / 4x5 /  10 / 20 litros

INDICAÇÕES DE PERIGO / CONSELHOS DE PRUDÊNCIA

NOTA: As informações disponibilizadas neste documento são indicativas, podendo sofrer alterações decorrentes de 

actualizações da legislação vigente. Aconselhamos a consulta da ficha de dados de segurança que é disponibilizada na 

plataforma SDSArea, na qual todas as informações estão atualizadas. 

Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial. EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. NAO 

provocar o vómito. SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): retirar imediatamente toda a roupa contaminada. 

Enxaguar a pele com água/tomar um duche. SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com 

água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Manter fora do alcance das crianças. Não ingerir.  Em caso de acidente, consultar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV) 

As informações expressas neste folheto são baseadas nos nossos conhecimentos e experiência à data da sua publicação, sendo prestadas de boa fé. Dado que a utilização do produto 

se encontra fora do nosso controlo, a Unidete não assume qualquer responsabilidade por perdas ou danos resultantes de uma utilização inadequada e/ou incorrecta. Para outras 

utilizações consultar o Departamento Técnico da Unidete.

Data: novembro 2016

UNIDETE - Parque Industrial de Santa Marta de Corroios, Lote 11  -  2845-409 AMORA

Telefone: 212 549 130  -  Telm:  919 590 716        geral@unidete.pt  -  www.unidete.pt

DESENGORDURANTE ALTA EFICÁCIA

COMPOSIÇÃO

 EDTA e respectivos sais (% (p/p) < 5), Fosfato (% (p/p) < 5), Tensoactivos não iónicos (% (p/p) < 5), Tensoactivos 

anfotéricos (% (p/p) < 5)       
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