
 

 

FORCHEM 
Limpador de Fornos, Grelhas e Coifas. 

 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
FORCHEM é um excelente desincrustante e desengordurante, indicado para remoção 
de gorduras carbonizadas em fornos, grelhas, chapas, churrasqueiras, coifas e 
exaustores. Observação: Como é um produto cáustico e concentrado, não é indicado 
para superfícies sensíveis a produtos cáusticos (ex.: Alumínio). 
 

RECOMENDAÇÕES DE USO 
Inicialmente faça uma raspagem das incrustações com uma espátula. Aqueça a 
superfície até 50ºC e desligue o equipamento. Aplique o produto puro ou diluído*, com 
auxílio de escova ou esponja. Deixe o produto agir por 10 minutos, esfregue com uma 
esponja, remova a solução com pano úmido e enxágue bem.  
*Recomendam-se diluições de até 1:10 em água, dependendo do grau de sujidade.  
Observação: Após a manutenção, deixar o equipamento ligado à temperatura de 90ºC 
por 10 minutos antes de usá-lo novamente. 
 

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO 
 Aparência: líquido transparente, incolor e odor característico. 
 pH: 12,0 – 14,0 
 Teor de ativos: 18,0 – 24,0 % 
 Peso específico: 1,055 – 1,075 g/cm3 
 Viscosidade: 15 – 30cps 

 

REGISTRO NA ANVISA Nº 325930032. 
 

SEGMENTOS DE MERCADO PARA USO DO FORCHEM 
Cozinhas industriais, restaurantes, lanchonetes, bares, casas noturnas, hotéis e etc. 
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