
Suma Power Clor G3

Características físico-químicas
Aspecto
Cor
pH (solução 1 %)
Alcalinidade livre (Na2O)
Alcalinidade total (Na2O)

Pó granulado
Branca/Amarelo Claro
12,5 a 13,5 
35,0 a 40,0 %
47,0 a 53,0 %

Detergente para lavagem mecânica de louça em 
máquinas pro�ssionais

Alto poder de limpeza e remoção de manchas
Devido ao adequado balanceamento em sua formulação de tensoativos, agentes 
alcalinizantes e cloro, o Suma Power Clor remove gorduras, amidos e resíduos de 
proteína, promovendo uma lavagem muito mais e�ciente e com alto poder de 
remoção de manchas.

Dissolução completa e menor incidência de incrustrações
Devido a sua formulação em pó granulado o produto se dissolve por completo. Com 
o uso freqüente e nas concentrações recomendadas, Suma Power Clor minimiza as 
incrustações provenientes da dureza de água.

Econômico no uso
A sua formulação super concentrada contendo 100% de ingredientes ativos, garante 
alta performance em baixa dosagem, proporcionando um menor custo de lavagem.

Espuma controlada
Mantendo o nível de espuma controlada, o Suma Power Clor otimiza a ação 
mecânica da máquina, aumentando o rendimento, diminuindo os custos de 
manutenção e lavagem de louça.

Sistema “o� the �oor”
Evita o contato da embalagem do produto com o piso.

Dosagem automática
Suma Power Clor é dosado somente através do dosador fornecido pela Diversey

Embalagem operacional e segura
Sua embalagem proporciona a visualização do nível de produto, facilitando o alerta 
para reposição.

Lavagem Automática de Caixas Plásticas
O Suma Power Clor também pode ser utilizado em lavadoras automáticas na 
lavagem de caixas plásticas em indústrias alimentícias.

Informações técnicas

Composição

Hidróxido de Sódio, Alcalinizante, Coadjuvante, Dispersante, Sequestrante e Tensoativo Não Iônico.

Utilização

Suma Power Clor é um detergente alcalino forte e clorado, formulado à base de hidróxido de sódio, tensoativo e sequestrante, para 
lavagem de louças, bandejas e utensílios em máquinas automáticas.

Modo de usar
 
Retirar a cápsula de detergente vazia do dosador.
Retirar a sobre-tampa da cápsula cheia de Suma Power Clor. Colocá-la dentro do reservatório do produto até perfeito encaixe.
Suma Power Clor deve ser usado exclusivamente com dosadores automáticos da Diversey.
Dosagem: Solução de 0,05% a 0,25% (0,5 a 2,5 g em um litro de água) de Suma Power Clor na água utilizada para lavagem das louças a 
uma temperatura de 55 a 65 °C. Não deve ser utilizada manualmente e não utilizar em utensílios decorados ou de alumínio.

Embalagem

Caixa com 2 cápsulas de 5,5 kg.

Precauções de uso

Perigo: Causa queimaduras graves - Contém Hidróxido de Sódio
CUIDADO: Perigosa a sua ingestão.
Conservar o produto longe do alcance de crianças e animais. 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. Não reutilizar a embalagem vazia.

Cuidados de conservação

Este produto deve ser mantido em sua embalagem original fechada. Recomenda-se que seja armazenado em ambiente coberto e seco. 
Devem ser evitadas temperaturas extremas. NUNCA MISTURE PRODUTOS QUÍMICOS, A MENOS QUE TAL PROCEDIMENTO SEJA 
INDICADO PELO FABRICANTE POR ESCRITO.

Produto registrado no Ministério da Saúde sob o n.º 3.2661.0166
“AUP SIF/DIPOA nº 3933/2003”
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