
3M Soluções Comerciais
Núcleo Limpeza Profissional

Químicos
Food Service

Os Scotch-BriteTM Químicos Food Service são especialmente formulados para a higienização de superfícies 
e equipamentos em ambientes de manipulação de alimentos. São produtos de alta tecnologia e sem adição de 
fragrância, nas versões Pronto Uso e Concentrado, com a qualidade 3M que você já conhece e um investimento na 
medida certa para a sua necessidade. Soluções que promovem o máximo de limpeza e o mínimo desperdício em 
seu estabelecimento.



Concentrado Pronto Uso
Qual opção é mais indicada?

ou

Pronto Uso Concentrado
Características Características

As linhas de Scotch-BriteTM Químicos foram desenvolvidas para oferecer os mais altos padrões de higienização em ambientes que manipulam 
alimentos. A eficiência e a segurança são as mesmas, tanto na versão Concentrada como na Pronto Uso. As principais diferenças estão no 
uso, forma de aplicação e armazenamento de cada uma. Confira!

Scotch-Brite
TM Químicos Food Service

• Maior praticidade: Basta abrir e usar, previne erros de diluição.
• Disponível em: Embalagens de 1 Litro, fáceis de armazenar em pequenos espaços.
• Indicados para: Aplicação em áreas pequenas (bares, lanchonetes, quiosques etc.).
• Segurança: Menor manipulação de produtos químicos, gerando menos risco de acidentes.
• Menos impacto ambiental: Pronto para uso - previne o desperdício de produto químico.

• Maior economia: Uso eficiente. Alto poder de limpeza com um    
   investimento na medida certa para cada necessidade.
• Fácil de usar: Diluição manual simples, seguindo 
   a proporção 1L    10L.
• Disponível em: Embalagens de 5 Litros.
• Indicados para: Aplicação em grandes áreas ou locais que   
   exijam a aplicação de grandes volumes de produtos de limpeza     
   (restaurantes, cozinhas industriais etc.).
• Menos impacto ambiental: Menor descarte de embalagens e  
   otimização no espaço de armazenamento e transporte.

Os produtos Limpador de Chapas e Multiuso são exclusivos na versão Pronto Uso.
Os produtos Detergente Desinfetante e Detergente Alcalino Clorado 
são exclusivos na versão Concentrada.



Scotch-Brite
TM Químicos Food Service Pronto Uso

Limpeza ultrapesada
e remoção de gordura

Não agride a pele

Sem enxágue Sem resíduos Sem adição
de fragrância

Chapas e grelhas, 
com gordura 
carbonizada

• Ação: Limpeza ultrapesada e remoção de gordura.
• Indicado para: Chapas e grelhas, com gordura queimada ou incrustada.
• Proteção: Não deixa resíduos.

Principais Características:
• Não necessita de enxágue.
• Não agride a pele.
• Possui grau alimentício: Suas matérias-primas constam na lista 
   GRAS - Generally Recognized as Safe. É seguro para o contato 
   com alimentos.
• Não tem adição de fragrância.

• Embalagem: 1 Litro

• Ação: Limpeza pesada e remoção química de 
   gordura não-carbonizada.
• Indicado para: Pisos, equipamentos e superfícies como bancadas, 
   mesas, coifas, fritadeiras, utensílios etc.

Principais Características:
• Alta espumação.
• Alta viscosidade.
• Não tem adição de fragrância.

• Embalagem: 1 Litro

• Ação: Limpeza ultrapesada e remoção química de gordura 
   fortemente carbonizada.
• Indicado para: Fornos, chapas, grelhas, fritadeiras, coifas, fogões e     
   outros equipamentos de cozinhas. Pode ser usado em fornos combinados.

Principais Características:
• Pode ser utilizado em superfícies quentes a 50º C para potencializar sua ação.
• Não tem adição de fragrância.

• Embalagem: 1 Litro

• Ação: Limpeza geral de ambientes profissionais.
• Indicado para: Vidros, espelhos, fórmica, portas, paredes, plásticos etc.   
   em locais como cozinhas, banheiros e salas.

Principais Características:
• Não oxida metais.
• Não embaça superfícies.
• Não agride a pele.
• Não tem adição de fragrância.
• Não necessita de enxágue quando usado em superfícies que não tem     
   contato com alimentos.

• Embalagem: 1 Litro

Limpador de Chapas Pronto Uso Desengordurante Pronto Uso Desincrustante Pronto Uso Multiuso Pronto Uso

Sem adição
de fragrância

Pisos, equipamentos e 
superfícies como bancadas, 
mesas, coifas, fritadeiras etc.

Use com luvasLimpeza pesada

Produto alcalino, recomenda-se o uso com luvas. Recomenda-se o uso de luvas e óculos protetores
durante a aplicação.

Sem adição
de fragrância

Usado em
superfícies

quentes

Fornos, chapas, grelhas, 
fritadeiras, coifas etc.

Sem adição
de fragrância

Sem enxágueNão agride a pele

Não embaça
superfícies

Portas

Paredes

Não oxida metais

Vidros, espelhos, 
fórmica, plásticos etc.

Limpeza médiaUse com luvasLimpeza ultrapesada
e remoção de gordura



Scotch-Brite
TM Químicos Food Service Concentrado

• Ação: Limpeza ultrapesada e remoção química de gordura 
   fortemente carbonizada.
• Indicado para: Fornos, chapas, grelhas, fritadeiras, coifas, fogões e   
   outros equipamentos de cozinha. Pode ser usado em fornos combinados.

Principais Características:
• Pode ser utilizado em superfícies quentes a 50º C para 
   potencializar sua ação.
• Não tem adição de fragrância.

• Embalagem: Bombonas de 5 Litros

• Ação: Limpeza pesada e remoção química de 
   gordura não-carbonizada.
• Indicado para: Pisos, equipamentos e superfícies como bancadas,      
   mesas, coifas, fritadeiras, utensílios etc.

Principais Características:
• Alta espumação.
• Alta viscosidade.
• Não tem adição de fragrância.

• Embalagem: Bombonas de 5 Litros

• Ação: Limpeza média e desinfecção de superfícies fixas.
• Indicado para: Ralos, calhas, câmaras frias, bancadas, prateleiras etc.

Principais Características:
• Fórmula com quaternário de amônio garante alto poder de 
   limpeza e desinfecção.
• Não tem adição de fragrância.
• Reduz maus odores.

• Embalagem: Bombonas de 5 Litros

• Ação: Alvejamento e remoção de gordura.
• Indicado para: Equipamentos e superfícies como tábuas de 
    corte, azulejos, pisos etc.

Principais Características:
• Alta espumação.
• Alta viscosidade.
• Não tem adição de fragrância.

• Embalagem: Bombonas de 5 Litros

Detergente Desincrustante Detergente Desengordurante Detergente Desinfetante Detergente Desinfetante

Limpeza ultrapesada
e remoção de gordura

Limpeza pesada Use com luvas

Sem adição
de fragrância

Limpa e desinfeta
Superfícies �xas como, 
calhas, câmaras frias, 

bancadas, prateleiras etc.

Quaternário de amônio

Use com luvasLimpa e alveja

Sem adição
de fragrância

Tábuas de corte, 
azulejos pisos etc.

AlvejamentoLimpeza pesadaLimpeza média

Pisos, equipamentos e 
superfícies como bancadas, 
mesas, coifas, fritadeiras etc.

Sem adição
de fragrância

Usado em
superfícies

quentes

Fornos, chapas, grelhas, 
fritadeiras, coifas etc.

Sem adição
de fragrância

Use com luvas

Recomenda-se o uso de luvas e óculos
protetores durante a aplicação.

Produto alcalino, recomenda-se o uso com luvas. Deve ser enxaguado abundantemente se usado 
em superfícies de contato com alimentos.

Produto alcalino, recomenda-se o uso com luvas.
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www.3m.com.br/solucoescomerciais
falecoma3m@mmm.com
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Scotch-BriteTM

Detergente Desincrustante

Fornos, grelhas, chapas, 
fritadeiras, coifas, fogões 
e outros equipamentos 

de cozinha

Utensílios e superfícies em geral, 
como pisos, bancadas, 
mesas e equipamentos

Utensílios e superfícies em geral, 
como pisos, bancadas, 
mesas e equipamentos

Superfícies �xas como ralos, 
calhas, câmaras frias, 

bancadas, prateleiras e outras

Tábuas de corte, azulejos, 
pisos e outras superfícies

Chapas e grelhas

Scotch-BriteTM

Detergente Desengordurante

Scotch-BriteTM 

Detergente Desinfetante

Scotch-BriteTM

Detergente Alcalino Clorado

Scotch-BriteTM

Limpador de Chapas Pronto Uso

Scotch-BriteTM

Desengordurante Pronto Uso

Scotch-BriteTM

Desincrustante Pronto Uso

Scotch-BriteTM

Multiuso Pronto Uso

Superfícies como vidros, espelhos, 
fórmica, portas, paredes e plásticos, 

entre outras, de cozinhas, 
banheiros e salas

Fornos, grelhas, chapas, 
fritadeiras, coifas, fogões 
e outros equipamentos 

de cozinha

Produto
Onde
Limpar

Limpeza
Média

Limpeza
Pesada

Limpeza
Ultrapesada Alvejamento Desinfecção


