
           

Ficha Técnica 
 

KENEX FRYER 
 

Pastilhas limpadoras para fritadeiras e 
fornos de convecção auto-limpantes 

 
CARACTERISTICAS 
As pastilhas KENEX FRYER são formuladas com alta concentração de componentes especialmente 
desengordurantes e de alto desempenho para a limpeza de fritadeiras e fornos de convecção auto-
limpantes na indústria alimentar.  
Removem facilmente os resíduos gordurosos incrustados pelo reaquecimento contínuo do óleo, pelos 
salpicos nos fornos e os restos sólidos do alimento usado na fritura. 
O sistema de aplicação das pastilhas permite uma limpeza confortável, rápida e eficaz em relação a 
outros produtos convencionais para este tipo de limpeza e desengorduramento. 
Graças à sua formulação concentrada, são muito económicas no seu uso para os usuários e são 
protegidos individualmente para evitar o contato com a pele. 
 
MODO DE EMPREGO 
Fritadeiras: Desligue a fritadeira e remova o óleo num recipiente adequado. Retire os resíduos que 
possa conter e encha-a com água até ao seu nível máximo, introduzindo 1 pastilha de KENEX FRYER 
por cada 6-7 litros de água, ligando-a novamente e aquecendo até 90-100 ºC. Não é necessário retirar 
os cestos. 
Deixe o produto a funcionar durante 20 ou 30 minutos, desligue a fritadeira e drene a água do banho de 
lavagem, depois enxague com bastante água e deixe secar. 
Fornos de convecção: Seguindo sempre as instruções do fabricante do forno e dependendo da 
sujidade do forno e do programa de lavagem selecionado, coloque 1 a 3 pastilhas no recipiente indicado 
e opere o programa de limpeza do forno, obtendo os melhores resultados de limpeza e sem restos de 
produtos que possam interferir no aroma ou sabor dos alimentos. 
 
PROPRIEDADES FISICO-QUIMICAS 
Aspeto    Sólido / Pastilha 
Cor    Branco 
Odor    Inodoro 
pH     12.5 
Densidade (20 ºC)  2461 kg/m3 
Solubilidade:                Solúvel em água  
 
APRESENTAÇÃO 
Embalagens de 2 quilos de 100 pastilhas. 
 
PRECAUÇOES 

Perigo 

 

 

Advertências de perigo: Eye Dam. 1: H318 - Provoca lesões oculares graves. Skin 
Irrit. 2: H315 - Provoca irritação cutânea. STOT SE 3: H335 - Pode provocar irritação 
das vias respiratórias. 
Recomendações de prudência: P280: Usar luvas de proteção/vestuário de 
proteção/proteção ocular/proteção facial. P302+P352: SE ENTRAR EM CONTACTO 
COM A PELE: lavar abundantemente com água. P304+P340: EM CASO DE 
INALAÇÃO: retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê-la em repouso numa 
posição que não dificulte a respiração. P305+P351+P338: SE ENTRAR EM 
CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários 
minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a 
enxaguar. P403+P233: Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem 
fechado. P501: Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com a norma sobre resíduos 
perigosos ou embalagens e resíduos de embalagens, respetivamente. Não ingerir. 
Manter fora do alcance das crianças. Em caso de acidente, consultar o Centro de 
Informação Antivenenos, Tel.: 800250250. 

 
INFORMAÇÃO ADICIONAL 
A informação indicada é a nosso critério correta, devido a que as condições de uso do produto ficam 
fora do nosso controlo, derivamos qualquer tipo de responsabilidade por uma incorreta utilização do 
produto. 


