
Suma Chlor D10.6

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

Pó Fino
Branco
11,0 a 12,0
0,90 a 1,05 g/cm3

10,0 a 12,0%
19,0 a 22,0%

Detergente desinfetante para a indústria alimentícia a base 
de cloro orgânico

Limpa e desinfeta numa única operação
A associação de alcalinizantes e bactericidas confere ao Suma Chlor um excelente 
poder de limpeza e uma e�ciente ação antimicrobiana numa única operação.

Econômico
Suma Chlor reduz a mão-de-obra e o tempo empregados no processo de higiene.

Ação antimicrobiana comprovada
Suma Chlor apresenta ação antimicrobiana comprovada por laboratórios o�ciais.

Atende a legislação
Suma Chlor atende às exigências da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Ministério da Saúde): é e�ciente para Staphylococcus aureus, Salmonella choleraesuis e 
Escherichia coli e se classi�ca como desinfetante para a indústria alimentícia.

Ação desincrustante e alvejante
Suma Chlor proporciona a desincrustação de amido e alvejamento de superfícies, 
equipamentos e utensílios em cozinhas, dando maior brilho aos mesmos.

Informações técnicas

Composição

Dicloroisocianurato de Sódio Dihidratado, Tensoativo, Alcalinizantes, Sequestrante e Carga.

Princípio Ativo

Dicloroisocianurato de Sódio Dihidratado – 1,8 % de Cloro Ativo.

Utilização

Suma Chlor é um detergente desinfetante a base de cloro orgânico especialmente indicado 
para a limpeza e desinfecção de superfícies, equipamentos e utensílios em cozinhas.

Modo de usar
 
Para limpeza: Preparar uma solução a 1% (pesar 100 gramas de Suma Chlor, transferir para um recipiente adequado e completar com 
água fria ou preferencialmente morna até 10 litros), aplicar e esfregar por meio de escova ou esponja. Em seguida, enxaguar bem.
Para higienização diária e desinfecção em cozinhas e indústrias alimentícias: Preparar uma solução a 3% (pesar 300 gramas de Suma 
Chlor, transferir para um recipiente adequado e completar com água fria ou preferencialmente morna até 10 litros), aplicar sobre a 
superfície, esfregar, deixar agir por 10 minutos e enxaguar com água potável.

Embalagem

Balde de polietileno com 5 Kg.

Precauções de uso

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.
ATENÇÃO: Não ingerir. PERIGO! Pode ser fatal se ingerido, inalado, ou absorvido pela pele.
CORROSIVO! Causa queimaduras graves em contato com os olhos, pele e mucosas.
Evite a inalação, aspiração, contato com os olhos, pele ou roupas durante o manuseio. Em caso de contato com ácidos, este 
produto libera calor e gases. Não misturar com produtos a base de amoníaco.
É recomendável o uso de luvas, avental, botas e óculos de segurança para o manuseio do produto e de suas soluções. Em caso de contato 
com os olhos e pele, lave com água em abundância durante 15 minutos. Em caso de inalação ou aspiração, remova a pessoa para local 
arejado. Em caso de ingestão acidental, não provoque vômitos e consulte o Centro de Intoxicações ou o Serviço de Saúde mais próximo. 
Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Em todos os casos, se houver sinais de intoxicação ou se persistir a irritação, procure 
um médico, levando consigo a embalagem ou o rótulo do produto. Caso necessite de informações adicionais, entre em contato com o 
Centro Toxicológico pelos telefones (0__11) 5012-5311 ou 0800 77 13 733. Mantenha o produto em sua embalagem original. Não reutilize 
as embalagens vazias. Lave os objetos ou utensílios usados como medida antes de reutilizá-los.

Cuidados de conservação

Este produto deve ser mantido em sua embalagem original fechada, longe de produtos ácidos e em ambiente coberto, seco e dotado de 
boa ventilação. Deve ainda ser mantido em ambiente afastado de luz solar direta, de fontes de calor e materiais incompatíveis. Vide Ficha 
de Segurança. NUNCA MISTURE PRODUTOS QUÍMICOS, A MENOS QUE TAL PROCEDIMENTO SEJA INDICADO PELO FABRICANTE 
POR ESCRITO.

Produto registrado no Ministério da Saúde sob
Nº 3.2661.0181
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