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Generalidades

SYNCAL pode ser utilizado na limpeza de
imersão dos acessórios e partes desmontáveis
das máquinas, na limpeza com pulverização ou
escova nas instalações de grande dimensão,
na limpeza a fundo dos pavimentos
manualmente com esfregona e carro com
espremedor ou com monoescova. A
concentração a aplicar varia entre os 0,5 e os
3% segundo o grau da incrustação a eliminar.
SYNCAL pode ser utilizado a frio ou a quente
(max. 60º) e no tempo de contacto de por
alguns minutos (até 15 minutos nas superfícies
mais resistentes).
No alumínio e no metal ferroso não superar a
concentração de 0,5% com água à temperatura
ambiente e por tempo de contacto muito breve.
Recomenda-se enxaguar abundantemente
com água depois da lavagem.
Não usar em mármore, pedra calcaria ou
superfície esmaltada.

Enxaguar as superfícies em contacto directo
com os alimentos.

SYNCAL é um desincrustante ácido
tamponado concentrado de baixa espuma,
para a limpeza e a remoção dos depósitos
inorgânicos de todos os acessórios e
instalações de uso na indústria alimentar.
Particularmente inibido para prevenir o ataque
corrosivo sobre o metal, remove rapidamente
a incrustação de calcário, cimento, ferrugem,
sais metálicos, pedra do leite e da cerveja
que tendem a acumular nas tubagens e
instalações reduzindo a sua eficiência.
SYNCAL previne a formação das manchas
devido à dureza da água deixando a
superfície tratada limpa e brilhante.

SYNCAL
Desincrustante superactivo para ambiente 
alimentar

SYNCAL utiliza-se em aço inoxidável, resina
epoxe e fenólica, vidroresina, matéria plástica,
superfícies resistentes aos ácidos. Deve ser
usada com cautela (baixa dosagem e tempo de
contacto breve) nas superfícies zincadas,
estanhadas ou de alumínio.
SYNCAL é utilizado para desincrustação
periódica das maquinas de lavar garrafas e
latas, pasteurização, caldeiras, tubagens,
depósitos, contentores, máquina de loiça
profissional e na limpeza a fundo dos
pavimentos resistentes aos produtos ácidos.

Vasto emprego na:
•  Restauração e cantinas
•  Indústria da carne e do peixe
•  Indústrias do leite e derivados
•  Indústrias de  conservas animais e vegetais
•  Instalações agrícolas e pecuárias
•  Indústria cervejeira
•  Indústria do engarrafamento e de bebidas
•  Indústria de pastelaria
•  Indústria enológica

Campos de aplicação

Modo de utilização
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Natureza do perigo e conselhos de
prudência

Informações adicionais

EXCLUSIVAMENTE PARA USO PROFISSIONAL
Atenção: Não misturar com  outro produto. 
Utilizar com cautela no alumínio e cromado. 
Não utilizar em mármore ou pedra calcaria.

O produto é CORROSIVO.
Provoca queimaduras.
Em caso de contacto com os olhos, deverá lavá-los 
imediatamente em água abundante e consultar um 
médico.

SYNCAL 
Características técnicas

COMPOSIÇÃO ácido fosfórico, tensioactivos não iónicos, água.

ASPECTO FÍSICO Líquido incolor

PERFUME Inodoro

PESO ESPECÍFICO: 1,02

TEOR DE ATIVOS 41 %

pH tal qual 0,5 ± 0,5

pH em solução 1,5 ± 0,5

SOLUBILIDADE NA 
ÁGUA

Completa

BIODEGRADABILIDADE Os tensioactivos contidos nesta preparação cumprem com os
critérios de biodegradabilidade segundo o Regulamento (EC) nº
648/2004 relativo aos detergentes.

4 x 3 Lt.

DISPOSITIVO DE 
PROTECÇÃO INDIVIDUAL :

Luvas de borracha 
ou PVC

Óculos de 
segurança

Isenção de ADR
O SYNCAL (Classe 8, C1 PG III ADR) embalado em caixas de 4x3 litros 
tem regime de isenção total (3.4 ADR); isto inclui a isenção de qualquer 
obrigação ADR (inscrição na DGV, camião ADR, motorista com certificação 
ADR, entrega da guia de transporte). Não existem, de resto, limitações à 
quantidade máxima transportável.
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