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KLYO FOAMER 
DETERGENTE GERADOR DE ESPUMA 

 
Descrição: 

 
É um detergente altamente concentrado com alta formação de espuma para ser adicionado em produtos como 
CHEF DETERGENTE ALCALINO e CHEF DETERGENTE CLORADO GEL para uso em superfícies ou 
equipamentos externos ou desmontáveis (Sistema COP - Clean-Out-Place). 
 
Características do produto: 
 

• Possui em sua formulação a combinação de tensoativos produzindo ação sinergética resultando em 
espuma cremosa, estável e duradoura, além de aumentar o poder de emulsificação das sujeiras oleosas. 

• A formação de espuma facilita a limpeza em superfícies verticais como paredes e equipamentos, 
prolongando assim o tempo de contato do produto com a sujeira. 
 

Indicação de uso: 
 

É usado conjuntamente com o produto de limpeza de baixa espuma na diluição recomendada e aplicado com 
geradores de espuma. 
 
Modo de Uso: 

 
Adicionar 20 a 30 ml de KLYO FOAMER por litro de solução do produto desejado. Aplicar a solução com gerador 
de espuma (com pressão de ar disponível de 4,0 a 6,0 Kg/cm²), tempo de ação de 10 a 15 minutos e enxaguar. 
 
Dados físico-químicos: 

 
 

Aparência Líquido translucido 
Cor  Incolor  
Odor Característico  
pH, a 25°C 7,5 – 9,0 
Ingrediente ativos%. 10 -12 
Densidade, g/mL a 25°C 0,98 – 1,02 
Inflamabilidade Não inflamável  
 
Apresentação: 

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

 
PRECAUÇÕES E CUIDADO EM CASO DE ACIDENTE - CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E 
DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Evite o contato repetido e prolongado com a pele. Atenção: Não ingerir, evite 
inalação ou aspiração, contato com os olhos e a pele. Em caso de contato com os olhos e a pele, lavar 
imediatamente com água em abundância por 15 minutos. Persistindo a irritação, procure auxílio médico. Em caso 
de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde mais 
próximo, ou o médico levando o rótulo do produto.  
 

BOLETIM TÉCNICO  
Revisão: 01/2020 
 

N°141 



 
 
 

 

 
 Nova Renko Indústria Ltda. 

  

Rua Miguel Gimenes Alves, 630 – Jd. Santa Izabel - CEP:13.185.490 – Hortolândia – SP - SAC: 11 3385-0073 
SAC: sac@renko.com.br - http: www.renko.com.br 

Página 2 de 2 

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.  
 
Prazo de validade: 

 
24 meses a partir da data de fabricação. 


