
Calc

Detergente desincrustante ácido para remoção de 
incrustações inorgânicas
Finalidade de Uso
Suma Calc é um produto ácido indicado para remoção de incrustações de 
matérias inorgânicas que ficam depositadas no interior de máquinas de lavar 
louças, balcões térmicos, banhos-maria e equipamentos em geral.

Características / Benefícios
• Apresenta uma excelente ação para remoção de incrustações calcárias em 

máquinas de lavar louças e banhos-maria;
• Atende as exigências dos fabricantes de máquina de lavar louças, quanto a 

baixa formação de espuma na limpeza, aumentando a ação mecânica e sua 
eficiência;

• Sua formulação especial proporciona uma eficiente solubilidade em água, 
facilitando a operação de limpeza;

• Não apresenta grandes impactos ao meio ambiente nem ao operador se 
utilizado nas concentrações indicadas. É aprovado pelo Ministério da Saúde 
e pela política ambiental.

Modo de Usar 
Suma Calc deve ser utilizado na diluição de 5 a 10% (5 a 10 L do produto, 
completar até 100 litros com água). Máquinas de lavar louças: 1) Desligar o 
dosador automático. 2) Abastecer o tanque da máquina de lavar louças com 
água até a metade, acrescentar cuidadosamente Suma Calc e completar o 
volume do tanque com água. 3) Retirar todas as cortinas internas, mantendo 
somente as cortinas da entrada e saída da máquina. 4) Aquecer a solução até 
no máximo 50°C e deixar circular durante 15 minutos ou o tempo necessário 
para a remoção completa das incrustações. O processo pode ser feito também 
a frio, aumentando-se o tempo de ação do produto. 5) Drenar a máquina e 
enxaguar com água corrente. 6) Repetir a operação anterior apenas com água 
para remoção de possíveis resíduos. Outros equipamentos: Preparar a solução 
de Suma Calc em um recipiente de plástico, aplicar na superfície utilizando 
fibraço, deixar agir por 5 a 10 minutos ou o tempo necessário para a remoção 
completa das incrustações. Enxaguar bem com água limpa. USAR SOMENTE EM 
MATERIAIS RESISTENTES A ÁCIDOS.

Características Físico-Químicas
Aspecto Líquido límpido
Cor                                                  Incolor
Peso específico a 25°C 1,31 - 1,35 g/ml
pH (puro) a 25°C 1,0

Os valores apresentados acima são dados típicos de uma produção normal e não 
devem ser considerados como especificação.
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Composição 
Ácido Fosfórico, Tensoativo Não-Iônico, e Água.

Precauções de Uso
Recomendações sobre manuseio, estocagem e descarte do produto são fornecidas separadamente na Ficha Individual de Segurança 
de Produto (FISPQ). 

Prazo de Validade
24 meses, a partir da data de fabricação.

Registros Oficiais
Registro MS – 3.2661.0189
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