
Suma Block Whitener

Características físico-químicas

Detergente desincrustante alcalino

Informações técnicas

E�ciente poder de alvejamento
Block Whitener é um limpador clareador  de tábuas de altileno à base de hipoclorito 
de sódio que remove depósitos alimentares das tábuas de corte em cozinhas, 
indústrias alimentícias e supermercados.

Econômico no uso
Sua formulação em gel possibilita maior rendimento do produto e ação prolongada na 
superfície.

Seguro para o manipulador
Contém tensoativo especí�co que ajuda a estabilizar o cloro garantindo menor 
liberação de cloro ao ambiente.  Possibilita melhor aplicação e segurança no manuseio.

Composição

Hipoclorito de Sódio, Alcalinizante, Coadjuvante, Tensoativo Não-Iônico e Água.

Utilização

Block Whitener é um limpador clareador de tábuas de altileno, à base de hipoclorito de 
sódio que remove depósitos alimentares das tábuas de corte.

Aspecto:                          Líquido límpido, viscoso
Cor:                                   Amarela
pH (Puro):                       12,5 – 13,5                             
Densidade (25 o C):     1,070 – 1,100 g/ml
Teor de cloro:                 4,4 – 4,7 %             
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Suma Block Whitener
Detergente desincrustante alcalino

Diversey Brasil Indústria Química Ltda.
Rua Nossa Senhora do Socorro, 125 
Socorro - São Paulo/SP - CEP: 04764-020 - SAC – Serviço de 
Atendimento ao Cliente
Ligação gratuita: 0800-134166
e-mail: sac.br@diversey.com
FAX:  (0_ _11) 5687-7538 ou 5687-7524
www.diversey.com

Modo de usar

Após limpas e secas, aplicar o produto sobre as tábuas de corte, manipulando o produto com luvas, esfregue utilizando escovas de 
cerdas de nylon para realizar a ação mecânica. Deixe o produto agir por no mínimo 15 minutos, esfregue levemente com a escova de 
nylon. Enxágüe perfeitamente com água potável. Deixe secar  naturalmente.
Block Whitener não deve entrar em contato com tecidos de lã, seda ou coloridos, nem artefatos de metal que não sejam inoxidáveis.  

Embalagem 
Caixa de papelão com 2 bombonas  de polietileno de 5 litros.

Precauções de uso

PERIGO: CAUSA QUEIMADURAS GRAVES - CONTÉM  PRODUTO FORTEMENTE ALCALINO  (HIPOCLORITO DE SÓDIO).
CUIDADO: Perigosa a sua ingestão. 
CONSERVAR O PRODUTO LONGE DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.
Impedir o contato com os olhos, pele e roupas durante o manuseio. Para abertura da embalagem, é necessário romper o lacre e girar 
a tampa no sentido anti-horário. 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 ou pele lavar imediatamente 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. Se necessitar de informações adicionais, entrar em contato com o 
Centro Toxicológico pelos telefones (0__11) 5012-5311 ou  0800-7713733. Não misturar com água na embalagem original. Manter o 
produto em sua embalagem original. Nunca reutilizar a embalagem vazia. Não aplicar em superfícies aquecidas.
Não misturar com outros produtos de limpeza, principalmente ácidos e amoniacados. A mistura pode liberar gases tóxicos. Evite 
contato prolongado com metal e mármore. Block Whitener não deve entrar em contato com tecidos de lã, de seda ou coloridos, nem 
artefatos de metal, que não sejam inoxidáveis. 

Cuidados de conservação

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