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FICHA TÉCNICA                                                    VIPER AL               

DESCRIÇÃO: 

Detergente alcalino não-cáustico indicado para lavagem de útensilios em máquinas 

automáticas de lavar louças. Possui alto teor de agentes sequestrantes, sendo 

especialmente indicado para locais com alto teor de dureza de água. Não ataca as 

superfícies de alumínio. 

CAMPO DE APLICAÇÃO: 

Restaurantes, lanchonetes, hotéis, indústrias alimenticias, etc. 

UTILIZAÇÃO: 

VIPER ALL é especialmente destinado para máquinas de lavar louças com dosagem 

automática através do dosador fornecido pela ARBOCLEAN. 

MODO DE USAR: 

Usar o produto VIPER ALL na lavagem de utensílios de cozinha em máquinas de lavar 

louças, através do dosador automático ARBOCLEAN na concentração de 2 a 4 

gramas por litro de água. 

VANTAGENS: 

- Baixo indice de espuma. 

- Ação desincrustante. 

- Evita formação de depósitos de calcários nas máquinas automáticas, dispensando as 

desincrustações periódicas. 

- Alto poder de limpeza, removendo facilmente gorduras e manchas. 

CARACTERÍSTICAS: 

FÍSICAS: 

Aparência:    Líquido límpido à levemente turvo 

Cor:       Incolor à levemente amarelo  

Odor:      Característico 

pH 100%:     12,0 – 14,0 
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Densidade (25°C):    1,100 – 1,300 g/mL  

COMPOSIÇÃO: 

Sequestrantes, alcalinizantes e água. 

PRECAUÇÕES: 

Precauções: CUIDADO: Irritante para os olhos, pele e mucosas. Perigosa a sua 

ingestão. Impeça o contato com os olhos, pele e roupa durante o manuseio. Utilize 

luvas de borracha e proteja os olhos durante a aplicação. Utilize botas de proteção. 

Não comer, beber ou fumar durante a aplicação. 

 

EMBALAGEM: 

Caixas com 4 bombonas de 5 litros e bombona de 20 litros. 

 

VALIDADE: 

24 meses após a fabricação. 

PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA/MS Nº 3.2540.0009 

 


