
Suma Alum

Características físico-químicas

Desincrustante alcalino para lavagem mecânica de superfícies sensíveis

Informações técnicas

Indicado para lavagem mecânica de metais macios 
Sua formulação isenta de soda cáustica e baixa formação de espuma concedem a Suma 
Alum o mais recomendado para lavadoras de utensílios de superfícies sensíveis. (ex.: 
Alumínio).

Econômico no uso 
A formulação concentrada de ativos do Suma Alum proporciona  uma limpeza efetiva 
em pequenas dosagens, sem que ocorra danos aos utensílios.

Dosagem automática
Na lavagem mecânica de louças, Suma Alum é dosado através de equipamentos 
fornecidos pela Diversey para garantir a concentração constante e correta do produto.

Indicado para coifas auto limpantes 
Suma Alum é indicado pelos principais fabricantes de equipamentos, como 
detergente para atuação no processo de limpeza de coifas auto limpantes .

Composição

Metassilicato de Sódio, Coadjuvante, Sequestrantes e Água.

Utilização

Suma Alum é um produto alcalino  indicado para lavagem manual ou mecânica de 
artigos com superfícies sensíveis de alumínio, plástico ou  ferro estanhado em cozinhas. 

Aspecto :      Líquido Límpido
Cor :                                             Amarelado
pH ( Puro ):                                11,5 a 12,5 
Alcalinidade livre (Na2O) :   5,6 a 6,6 %   
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Modo de usar

Lavagem Mecânica:
Suma Alum deve ser utilizado exclusivamente com dosadores automáticos da Diversey.
Dosagem: Solução de 0,4 a 1,0 % (4 a 10 ml em 1 litro de água) de Suma Alum a uma temperatura de 55º a 65oC. 
Lavagem por imersão: Dependendo do grau de sujidade, recomenda-se uma solução de Suma Alum de 20 a 40%    (medir de 2 a 4 
litros, transferir para um recipiente adequado e completar com água até 10 litros) a uma temperatura de 60o C durante 30 minutos 
com posterior ação mecânica (esponja) e enxágue.
Limpeza de Coifas Auto Limpantes: Adicionar 250ml de Suma Alum no reservatório do equipamento da coifa e completar com 
água até 5 litros.

 

Embalagem: 

Bombona de polietileno com 50 litros.

Precauções de uso

PRODUTO FORTEMENTE ALCALINO (METASSILICATO DE SÓDIO). CUIDADO: Perigosa a sua ingestão.
CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Impedir o contato com os olhos, pele e roupas durante 
o manuseio. Para o manuseio do produto e de suas soluções, é necessário usar luvas, avental, botas e óculos de segurança. Em caso de 
contato com os olhos, lavar imediatamente com água em abundância. Em caso de contato com a pele, remover as roupas contaminadas e 
lavar as partes atingidas com água em abundância. Em caso de ingestão, não provocar vômito e consultar o Centro de Intoxicações ou o 
Serviço de Saúde mais próximo. Em todos os casos, procurar imediatamente um médico, levando consigo o rótulo do produto. Não misturar 
com água na embalagem original. Se necessitar de informações adicionais, entrar em contato com o Centro Toxicológico pelos telefones 
(0__11) 5012-5311 ou 0800-7713733. Manter o produto em sua embalagem original. Nunca reutilizar a embalagem vazia. Não aplicar em 
superfície aquecida.

Cuidados de conservação

Manter o produto em sua embalagem original fechada, longe de produtos clorados e em ambiente coberto, seco e dotado de boa 
ventilação. Armazenar o produto afastado da luz solar direta, de fontes de calor e materiais incompatíveis - Vide Ficha de Segurança 
do Produto. NÃO MISTURAR COM OUTROS PRODUTOS, EXCETO SE TAL PROCEDIMENTO ESTIVER INDICADO PELO FABRICAN-
TE POR ESCRITO.

Registro no MS = 3.2661.0171.
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