
Propriedades e Utilizações
SURE STEP é um detergente desengordurante à base de enzimas, específico para pisos de cozinhas industriais e de áreas de manipulação de 

alimentos. 

SURE STEP é formulado com enzima lipase e tensoativos de última geração, responsáveis por proporcionar excelente efeito sinérgico, 

removendo gordura e oleosidade de pisos, de forma eficiente e sem enxágue, podendo ser aplicado em piso cerâmico, porcelanato, mármore, 

granito polido, cimento ou qualquer superfície lavável (sem tratamento de piso). 

A enzima lipase, presente no SURE STEP, se acumula na superfície e, ao longo dos dias, mesmo com o piso seco, gorduras e oleosidades que 

ficam impregnadas se decompõem, graças ao poder de ação da enzima, proporcionando um ambiente sempre livre destas sujidades, não 

permitindo que o piso fique escorregadio. 

O SURE STEP também clareia o rejunte, que tende a escurecer com o acúmulo de sujidade, garantindo limpeza eficiente, economia de água e 

segurança aos usuários.

Informações Técnicas
CARACTERÍSTICAS FÍSICO- QUÍMICA

Aparência:  Líquido Transparente 

Cor:  Verde

Odor:  Característico             

pH:  7,0 - 9,0                                                                                           

        

COMPOSIÇÃO

Água, hidrótopo, sequestrante, tamponante, tensoativo não iônico, coadjuvante e corante.

EMBALAGENS

 2x5 Lts, 4x2 Lts
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Instruções de Uso
Para limpeza de pisos com lavagem:

1. Remover todos os resíduos sólidos presentes no piso.

2. Diluir SURE STEP, na diluição recomendada, em água fria ou morna (não utilizar água em temperatura acima de 50°C). 

3. Aplicar SURE STEP diluído no piso, com auxílio de mop água, em quantidade suficiente para que o piso fique completamente molhado.

4. Deixar agir por 5 minutos.

5. Esfregar o piso, com auxílio de escovas ou fibras de limpeza. 

6. Remover a solução do piso, com o auxílio de um rodo.

7. Deixar secar naturalmente. NÃO ENXAGUAR.

Para limpeza de pisos com mop:

1. Remover todos os resíduos sólidos presentes no piso.

2. Diluir SURE STEP, na diluição recomendada, em água fria ou morna (não utilizar água em temperatura acima de 50°C). 

3. Aplicar SURE STEP diluído no piso, com auxílio de pulverizador ou mop microfibra. 

4. Passar o mop por todo o piso 

5. Deixar secar naturalmente. NÃO ENXAGUAR

Recomendações Importantes

Nunca utilizar água em temperatura acima de 50°C para diluir o produto SURE STEP. 

Método Diluições

Lavagem de piso 1:60 (17 mL de produto para 1 litro de água) 1,7%

Sujidade Leve Sujidade Média Sujidade Pesada

1:100 (10 mL de produto para 1 litro de água) 1% 1:80 (12 mL de produto para 1 litro de água) 1,2% 1:60 (17 mL de produto para 1 litro de água) 1,7%
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Garantia
A Spartan trabalha com Sistema de Gestão Integrada (SGI), que alinha as diretrizes da empresa com as gestões de qualidade, meio ambiente, 

comercial, saúde e segurança ocupacional, informação, pessoas, responsabilidade social e gestão de riscos. Dessa maneira, todas as áreas da 

empresa trabalham em sincronia para que a Spartan mantenha sua excelência em pessoas, produtos, serviços e sistemas.

www.spartanbrasil.com.br


