AGRUS DET PLUS START é um produto
neutro com solvente em sua formulação.
Indicado para a limpeza de superfícies
graxosas e oleosas em geral.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS
• Deixa a superfície isenta de gordura;
• Agente de limpeza de amplo espectro para
tanques
de
pulverização:
Limpador
Desincrustante; Sequestrante; Desgaseificador;
Desengordurante; Inibidor de Corrosão;
• Produto biodegradável.

COMPOSIÇÃO
Tensoativo
aniônico,
sequestrante,
alcalinizantes, dispersante, tensoativo não
iônico, atenuador de espuma, sinergista,
coadjuvante, adjuvante, conservante, corante e
veículo.

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM
Mantenha a embalagem em local arejado e ao
abrigo da luz. Não reutilizar a embalagem vazia
para outros fins.

MODO DE USAR
AGITE ANTES DE USAR.
Limpeza de tanques de pulverização: Utilizar
de 100 ml de AGRUS DET PLUS para 100 L
de água.
1. Faça a pré-lavagem somente com água;
2. Retire toda a água da pré-lavagem;
3. Adicione AGRUS DET PLUS e complete
com água;
4. Ligue o agitador por 20 minutos;
5. Deixe um pouco da solução (+/- 20L) sair
pelos bicos do pulverizador;
6. Aguarde por um período de 45 minutos;
7. Retire novamente toda a água do tanque;
8. Finalize enxaguando o tanque com água
limpa.
Limpeza de bicos, filtros e mangueiras:
1. Dilua o produto em água (10 ml para cada
litro) em um recipiente, por exemplo, um balde
plástico.
2. Mergulhe completamente os componentes
na solução.
3. Retire após 30 minutos e enxágue com água
limpa.
Importante: Utilizar EPI's (luvas, botas, óculos
de segurança e avental) ao manusear o
produto e suas diluições.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS
Aspecto: Líquido
Cor: Rosa
pH (tal qual): 10,50 – 11,50

PRECAUÇÕES
CONSERVE FORA DO ALCANCE DE
CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.
Cuidado! Perigosa sua ingestão. Evite a
inalação e o contato com o produto. Não
ingerir. Em caso de contato com os olhos, lave
imediatamente com água em abundância. Em
caso de contato 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. CEATOX - Centro de
Assistência Toxicológica Atendimento 24 horas:
Fone 0800 0148 110.

PRAZO DE VALIDADE
36 meses a partir da data de fabricação.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS
5 L.

REGISTROS
PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO
ANVISA, Nº 25351.497121/2010-93
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