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Detergente desengordurante para limpeza de chapas, fornos, 
fogões e grelhas

Drax Detergente Desengordurante é um detergente cáustico especialmente formulado para 
limpeza de equipamentos que acumulam gordura carbonizada, tais como fornos, fogões, grelhas, 
chapas, fritadeiras. O uso frequente de Drax Detergente Desengordurante evita a formação de 
incrustações que danificam os equipamentos. Não utilizar em alumínio, metal galvanizado e 
superfícies pintadas.

• Alto poder de limpeza. Sua formulação permite remover com eficiência sujidades provenientes 
de gordura carbonizada em equipamentos de aço inoxidável e ferro da área de cocção como 
fornos, fogões e fritadeiras;
• O uso frequente evita a formação de incrustações que acabam danificando os equipamentos e 
contaminando os alimentos, aumentando a vida útil dos equipamentos; 
• Pode ser aplicado no processo normal de limpeza de fornos combinados. Sua aplicação será 
efetuada, pulverizando-se com jato direto todo o interior do forno.

Limpeza de chapas, fornos, fogões e grelhas: 1. Verificar se a temperatura da superfície encon-
tra-se morna (em torno de 60°C). 2. Com o auxílio de uma espátula ou esponja, fazer uma 
pré-raspagem das incrustações. 3. Aplicar Drax Detergente Desengordurante puro (para gordu-
ras carbonizadas) ou diluído (para sujidades engorduradas) a 10% (medir 100 mL do produto, 
transferir para um recipiente adequado, já carregado com aproximadamente 500mL de água, e 
completar o volume até 1000mL). 4. Com auxílio de um pulverizador de jato direto aplicar na 
superfície a ser limpa. 5. Esfregar usando uma esponja grossa (fibraço) e deixar agir por 5 - 10 
minutos. 6. Enxaguar bem com água. Limpeza de fornos combinados: 1. Desligar o forno, abrir a 
porta e aguardar seu resfriamento até temperatura ambiente. 2. Aplicar o produto Drax Deter-
gente Desengordurante puro com auxílio de um pulverizador de jato direto, em toda parte 
interna. 3. Ligar o forno na função “vapor” por 15 minutos. 4. Ao final, desligar o mesmo e abrir 
cuidadosamente. 5. Enxaguar bem com água corrente.

Aspecto    Líquido Límpido  
Cor    Âmbar   
Densidade (25°C)  1,06 - 1,08 

Os valores apresentados acima são dados típicos de uma produção normal e não devem ser 
considerados como especificação.

Hidróxido de Sódio, Éter Metílico do Dipropilenoglicol, Alquil Éter Glucosídeo, Corante e Veículo.

Recomendações sobre manuseio, estocagem e descarte do produto são fornecidas separada-
mente na Ficha Individual de Segurança de Produto (FISPQ).


