Informações Técnicas

AGRUS 100 START
AGRUS 100 START é um produto que proporciona uma REDUÇÃO DA TENSÃO SUPERFICIAL de
soluções aquosas.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS
• Sequestra cátions comuns (Ca++, Mg++, Fe++, Si++ e outros) de águas em geral, evitando assim
incrustações e reações destes com outros produtos que possam estar incorporado na solução;
• Destinado para utilização em águas industriais que necessitem de pH neutro ou levemente ácido
(ÁGUAS DE CALDEIRA, TORRES DE RESFRIAMENTO, ÁGUAS DE PULVERIZAÇÃO, etc);
• É um TENSOATIVO SILICONADO que diminui a formação de espumas, melhora a espalhabilidade
das soluções e reduz a volatilidade da mesma conferindo assim EXCELENTE MELHORIA NA
PERFORMACE DAS SOLUÇÕES PREPARADAS;
• Produto biodegradável.

MODO DE USAR
Aplique AGRUS 100 START na concentração mínima de 0,03 a 0,1% (ou seja, dilua de 300 ml a 1 L
de AGRUS 100 START em 1000 L de água) ou de acordo com a orientação de um técnico.
Importante: Utilizar EPI's (luvas, botas de borracha, óculos protetores e avental) ao manusear o
produto e suas diluições.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS
Aspecto: Líquido
Cor: Azul
Densidade: 1,075 – 1,110 g/cm3

COMPOSIÇÃO
Tensoativo aniônico, tensoativo não iônico, neutralizantes, quelante, sequestrante, agente de controle
de pH, hidrotopo, atenuadores de espuma, corante, conservante e água.

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM
Mantenha o produto em sua embalagem original, ao abrigo de luz e bem fechada após o uso. Não
reutilize a embalagem vazia.

PRECAUÇÕES
CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. Não ingerir. Evite a
inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Em caso de contato com os olhos
ou com a pele, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque
vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto.
Evite o contato prolongado com a pele. Depois de utilizar este produto, lave e seque as mãos.

PRAZO DE VALIDADE
36 meses a partir da data de fabricação.
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EMBALAGENS DISPONÍVEIS
1 L.

REGISTROS
PRODUTO ISENTO DE NOTIFICAÇÃO OU REGISTRO CONFORME LEI 6.360/76.
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