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CHEF PRÓTON  
DETERGENTE PROFISSIONAL DESINCRUSTANTE ÁCIDO 

 
 
Descrição: 

 
Limpador de base ácida, especialmente desenvolvido para limpeza pesada de incrustações inorgânicas, ferrugens, 
entre outras sujidades em superfícies fixas nas indústrias. Indicado na limpeza de superfícies de aço inox e 
alumínio sem polimento. Produto formulado com agentes umectantes e emulsificantes. 
 
 
Características do produto: 
 

• Produto concentrado, proporcionando menor quantidade de itens em estoque; 
• Rápida diluição em água; 
 

 
Indicação de uso: 

 
Para uso de profissionais, na limpeza de superfícies metálicas em ambientes industriais. 

 
Modo de Uso: 

 
Recomenda-se testar em uma pequena área antes de usar o produto. Aplicar o produto em pequenas áreas e 
deixar agir entre 5 e 10 minutos, em seguida realizar ação mecânica, retirar a solução suja e enxaguar. 
 
Abaixo, tabela com a média de diluições de acordo com o tipo de sujidade: 
 

SUJIDADE 
LEVE  MÉDIA  PESADA  
1:10 até 1:20 1:5 até 1:8 1:1 até 1:3 

 
OBS: Este produto agride superfícies vítreas, vitrificadas e cerâmicas em geral. 

 
Dados físico-químicos: 

 
 

Aparência Liquido translúcido 
Cor e Odor  Verde / Característico  
pH, a 25°C 0,0 – 2,0 
Densidade, g/mL a 25°C 1,030 – 1,050 
Inflamabilidade Não inflamável  
 
Apresentação: 

 
Produto disponível em frascos de 1L e bombonas de 5L. 
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Precauções de uso: 
 

CONSERVE FORA DO ALCANÇE DE CRIANÇAS E DOS ANIMAIS.  
PERIGO! Provoca queimadura severa à pele e danos aos olhos. Provoca lesões oculares graves. Não inale 
vapores/aerossóis. Use luvas de proteção/avental / sapato de segurança / óculos de proteção. Lave as mãos 
cuidadosamente após manuseio.  
EM CASO DE INGESTÃO: Lave a boca. Não provoque vômito.  
EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou o cabelo): Retire imediatamente toda roupa contaminada. Lave a pele 
com água/tome um banho. Lave a roupa contaminada antes de usa-la novamente.  
EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Lave cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de 
uso de lentes de contato, remova-as se for fácil. Continue enxaguando.  
EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e em uma posição que não dificulte a respiração. 

Tratamento específico. Contém Ácido Fluorídrico.  
Não misture com água na embalagem original.  
Não aplique em superfície aquecida. Nunca reutilize a embalagem vazia. Não utilizar para desinfecção de 
alimentos. 

 
Cuidados de conservação: 

 
Este produto deve ser mantido em sua embalagem original e fechado. Conserve o produto em local seco ao abrigo 
do sol. Não utilize a embalagem vazia para outros fins. Lave com bastante água corrente os objetos e utensílios 
utilizados como medida antes de reutilizá-los. 
 
Prazo de validade: 
24 meses a partir da data de fabricação. 
 


