AGRUS MICRO é um produto que proporciona
uma REDUÇÃO DA TENSÃO SUPERFICIAL
de soluções aquosas. Destinado para
utilização em águas industriais (ÁGUAS DE
CALDEIRA, TORRES DE RESFRIAMENTO,
ÁGUAS DE PULVERIZAÇÃO, etc).

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 para
outros fins.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

PRECAUÇÕES

•AGRUS MICRO é um TENSOATIVO
SILICONADO que:
• Diminui a formação de espumas;
• Melhora a espalhabilidade das
soluções;
• Reduz a volatilidade da água
• Confere assim excelente melhoria na
performace das soluções preparadas.
• Produto biodegradável.

MODO DE USAR
Aplique AGRUS MICRO na concentração
mínima de 0,03 a 0,1% (ou seja, dilua de 300
ml a 1 L de AGRUS MICRO em 1000 L de
água). Ou de acordo com a orientação de um
técnico.
IMPORTANTE: Utilizar EPI´S (luvas e avental)
ao manusear o produto.

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.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS
1 L, 5L e 20 L.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS
Aspecto: Líquido Azul
pH (tal qual): 1,5 – 2,5

REGISTROS
Produto dispensado de notificação ou registro
conforme Lei nº 6.360/76.

COMPOSIÇÃO
Ácido sulfônico, nonil fenol etoxilado,
hidrotopos,
acidificantes,
atenuador
de
espuma, dispersante, alcalinizantes, corante,
conservante e veículo.
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