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A&B / COZINHA 
MAXCALL 

PRODUTO 
MAXCALL Produto para lavagem de formas de alumínio em máquina automática. 
 
DESCRIÇÃO: MAXCALL - É um produto líquido, concentrado, à base de agentes alcalinos, 
polímeros, tensoativos, inibidores de corrosão e sequestrantes com elevada ação desengordurante. 
 
RECOMENDAÇÕES PARA O USO: 
MAXCALL É indicado para lavagem de formas de alumínio, panelas, travessas em geral em máquina 
automática industrial. Dosado através de equipamentos eletrônicos a uma temperatura de 55º a 60º 
C, na concentração de 0,25% a 0,45%. Dosagem por ciclo de lavagem de 4 a 8 ml. 
 
VANTAGENS: 
 Econômico: baixa concentração de uso; 
 Contém inibidores de corrosão; 
 Alta ação de limpeza com baixo custo: Excelente poder desengordurante; 
 Eficaz em água dura; Não produz espuma excessiva. 
 
PRECAUÇÕES DE USO – INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA: 
 CUIDADO: Produto CÁUSTICO pode causa queimaduras graves; 
 Evitar contato prolongado com a pele, (risco de ressecamento), Depois de utilizar esse produto, 

lave as mãos com água em abundância; 
 CUIDADO: Irritante para os olhos. Caso ocorra o contato com os olhos, lave imediatamente com 

água em abundância. Consultar um oftalmologista caso persista a irritação; 
 CUIDADO: Perigosa sua Ingestão. Em caso de ingestão não provoque vômito e consulte 

imediatamente o Centro de Intoxicações ou Médico levando o rótulo do produto; 
 Em caso de Inalação, remova o paciente para local arejado e consulte imediatamente o Centro de 

Intoxicação ou o Médico levando o rotulo do produto; 
 Manter afastado de crianças e animais domésticos; 
 Produto de uso profissional; CONSULTAR A FICHA DE SEGURANÇA – FISPQ. 

 
 

Características físico-químicas 

Aspecto Líquido Odor Característico 

Cor Incolor pH a 1%  11,10  0,5 

Embalagens 
Bombona com 20 litros ---- ----- 

Código de Barra - EAN 
7.898266.051866  ----- 

 

Informações de Segurança e Vigilância Sanitária 

Validade 24 meses / data fabricação Processo nº  25351.653041/2014-58 

Reg. 
Empresa  

MS: 3.05407-4 Registro nº  Produto Notificado na ANVISA/MS 

Cod. Produto PAC.000307 Princípio Ativo Tensoativo não iônico, Silicatos. 

Classificação  GRAU RISCO I 
Registro 

Empresa CRQ  
nº 21871-F Processo nº 197441 

 Químico Responsável: Fabiano Alves CRQ n° 04356371 - IV Região. 
 

 


