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DUL AUXILIAR GRILL - LIMPA GRIL E CHAPA 
Detergente alcalino para a remoção de gorduras 
carbonizadas. 
  

CARACTERÍSTICAS: 
DUL AUXILIAR GRILL  é um Desincrustante concentrado de alta performance, desenvolvido especialmente para remover 
sujidades pesadas, como gorduras e óleos carbonizados de origem vegetal ou animal em áreas de preparo de alimentos. 
Formulado para limpeza e remoção de gordura carbonizada impregnada em chapa e grelhas. Penetra eficazmente na 
gordura, desplacando a sujidade, tornando o processo de remoção mais eficiente. 
 
Características do produto:  
• Produto pronto uso;  
• Biodegradável; 
• Rápida diluição em água; 
• Possui agentes especiais de saponificação de gorduras; 
• Produto aprovado para utilização em indústria alimentícia e utensílios de cozinha, por não conter fragrância. 
 
Indispensável e de excelente desempenho para limpeza eficiente de resíduos gordurosos fortemente 
impregnados/carbonizadas em: grelhas, chapas, tostadeiras, espetos, fornos, etc. Elimina a gordura carbonizada e 
queimada proveniente de assados, frituras, etc. Para todos os tipos de cozinhas comerciais e industriais, hotéis, motéis, 
churrascarias, restaurantes, padarias, lanchonetes, frigoríficos para limpeza e desincrustações de fornos, coifas, chapas, 
fritadeiras, onde os depósitos de gorduras carbonizadas são de difícil remoção. 
 
DOSAGEM E APLICAÇÃO: 
 
Sujidades pesadas (desincrustar): Manter a coifa ou exaustor ligados até o termino da limpeza. PRODUTO ALCALINO. 
Recomenda-se o uso de luvas de borracha e óculos de proteção. Deixar a superfície da chapa aquecida no máximo a 50°C. 
Aplicar o DUL AUXILIAR GRILL puro com auxílio de um borrifador calibrado com spray de jato direto espalhando-o 
uniformemente sobre a superfície, deixando-o agir de 1 até 10 minutos. Remover o resíduo gerado com espátula ou com 
auxílio de fibra de limpeza sintética, até que a superfície fique completamente limpa. Repita a operação se necessário.  
Em chapas diluir o DUL AUXILIAR GRILL em 1 litro para 9 litros de água (1:10), e aplicar diretamente sobre a chapa na hora 
da limpeza. 
 
Obs.: Recomenda-se não usar em utensílios de alumínio. 
Realizar teste prévio de aplicação, em uma área pequena, antes da utilização sobre a superfície total. 
 
 
PROPRIEDADES FISICO-QUÍMICAS: 
PROPRIEDADES FISICO-QUÍMICAS: 
Aspecto: Líquido Límpido 
Odor: Característico 
Cor: Rosa Claro 
pH (solução a 1%): 11,00 - 12,50 
Densidade (25ºC): 1,240 - 1,280 g/cm³ 

Teor de ativos: 20 - 30% 
Solubilidade: Solúvel em água 
 
 
COMPOSIÇÃO: 
Contém: resina acrílica polimérica, alcalinizante, corante e veículo. 
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EMBALAGEM: 
 
Caixa com 4 bujões de PEAD contendo 5 L cada 
Bombona de PEAD contendo 20 L 
Bombona de PEAD contendo 50 L 
 
PRECAUÇÕES: 
CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Não reaproveitar a embalagem. Evite 
contato prolongado com a pele. Depois de utilizar este produto, lave e seque bem as mãos. Evite contato com os olhos ou 
a pele. Em caso de contato com os olhos ou a pele, lave imediatamente com água em abundância. Evite a inalação ou 
aspiração. Em caso de inalação ou aspiração, remova o paciente para local arejado, consulte imediatamente o Centro de 
Intoxicações 
(0800-148110) ou um médico, levando o rótulo do produto. Em caso de ingestão não provoque vômito e consulte 
imediatamente o Centro de Intoxicações (0800-148110) ou um médico, levando o rótulo do produto. Mantenha o 
produto na sua embalagem original fechada em local seco e arejado. Não dar nada por via oral a uma pessoa 
inconsciente; 
 
 
ABERTURA DA EMBALAGEM:  
Rompa o lacre e gire a tampa no sentido anti-horário. Para abertura utilize luva e óculos de proteção; 
 
ARMAZENAGEM: 
Manter o produto em local coberto, ventilado e ao abrigo do sol e calor. 
MANTER EM LOCAL SECO E AREJADO PROTEGIDO DA LUZ E CALOR 
 
 
PRODUTO SANEANTE REGISTRADO NA ANVISA 
REGISTRO: 363510006 – AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO 3.06.351-6 

 
 
DADOS COMERCIAIS 
Nº NCM: 2828.90.11 
CÓDIGO DE BARRAS EAN13: 7898655480291 (Bombona de 20 kg). 
CÓDIGO DE BARRAS EAN14: 17898655480298 (CAIXA COM 4 UNIDADES DE 5 LITROS).  
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