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                                              Divisão Institutional  
 

Perfil Técnico              Greasestrip Plus 
 

DESCRIÇÃO:  
 
Desengordurante gel aderente de alto desempenho. 
 
CAMPO DE APLICAÇÃO : 
 
Hotéis, restaurantes, indústrias, etc. 
 
FINALIDADE:  
 
Diferente dos limpadores espumantes comuns, que criam bolsas de ar evitando que o produto toque 
a superfície, Greasestrip Plus possui uma fórmula gel única que proporciona 100 % de contato 
com a superfície. Remove rapidamente sujidades caramelizadas e queimadas em fornos, grelhas, 
tampas de fogão, exaustores, assadeiras, etc, mesmo em superfícies verticais. Além disso, elimina 
vapores nocivos e o retorno de chamas. 
 
MODO DE USAR: 
 
1.Pulverize Greasestrip Plus na superfície quente a ser limpa ( 50 - 55 0  C ); 
 
2.Deixe penetrar nos depósitos de gordura. Não deixe que seque na superfície; 
 
3.Remova a gordura solta e dissolvida com um pano úmido; 
 
4.Enxágüe a superfície com água limpa. 
 
Não use o produto em superfícies de alumínio ou pintadas. 
 
Consulte seu especialista Ecolab para instruções de uso específicas.  
 
VANTAGENS:  
 
♦ Fórmula de alto desempenho, remove rapidamente as sujidades; 
 
♦ Fórmula de gel aderente 100 % de contato com a superfície evitando respingos e desperdícios. 
 
♦ Contém inibidor que protege o aço inoxidável do escurecimento quando o produto for aplicado 

em superfícies quentes; 
 
♦ Ecológico. Fórmula não-butílica; 
 
♦ Não evapora. Evita emissão de  vapores e fumaça desagradáveis tornando o ambiente de 

trabalho mais seguro. 



ET-PTC-667        Revisão:02 Departamento de Suporte Técnico  Página 2 
24/09/2014 FO-DST-001/00 
 

                                   Divisão Institutional  
 

Perfil Técnico              Greasestrip Plus 
 

CARACTERÍSTICAS:  
 
a ) FÍSICAS:  
 
Estado Físico: Líquido   
 
Cor: Laranja  
  
Odor: Característico 
 
pH 100 % : 13,0 – 13,9 
 
Densidade (20ºC): 1,070 – 1,090 g/cm3  
 
b ) QUÍMICAS:  
 
Tensoativo não-iônico: Alquildimetilaminaoxida 
 
Agente sequestrante: Contém 
 
Agente alcalino: Hidróxido de sódio 
 
Corante: Contém 
 
Inibidores: Contém 
 
MÉTODO DE ANÁLISE PARA CONTROLE DE QUALIDADE : 
      
1 - pH do produto puro, técnica potenciométrica. 
 
2 - Densidade a 25 0 C. 
 
PRECAUÇÕES: 
 
PERIGO: CAUSA QUEIMADURAS GRAVES – CONTÉM PRODUTO FORTEMENTE 
ALCALINO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO. CUIDADO: perigora sua ingestão. Impeça o contato com 
os olhos, pele e roupa durante o manuseio. Utilize luvas de borracha e proteja os olhos e a face 
durante a aplicação. Utilize botas de proteção. 
 
Primeiros socorros:  
 
Olhos e pele: em caso de contato com os olhos ou pele, lave imediatamente com água em 
abundância.  
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Ingestão acidental: em caso de ingestão, não provoque vômito. Consulte imediatamente um centro 
de intoxicações pelos telefones 0800 70 10 450 (Planitox) ou (1) 651-222-5352 (Ecolab Estados 
Unidos) ou serviço de saúde mais próximo. Sempre que possível leve o rótulo ou embalagem do 
produto.  
Inalação acidental: remova a pessoa para um local arejado. 
 
Em todos os  casos, consulte um médico levando o rótulo ou a embalagem do produto. Nunca dê 
nada por via oral a uma pessoa inconsciente.  
 
VALIDADE:  
 
36 meses a partir da data de fabricação. 
 
EMBALAGEM : 
 
Bombona de 5 litros. 
 
REGISTRO M.S N0 :           3.0053.0726 
 
 
PRODUTO SANEANTE REGISTRADO NA ANVISA , nº 3.0053.0726. 
Autorização de funcionamento M.S. nº 3.00053-9. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARA USO ESPECÍFICO CONSULTE SEU ESPECIALISTA ECOLAB 
 
 
 


