Informações Técnicas

AGRUS REMOV
AGRUS REMOV é um agente que facilita a
remoção de protetores de superfícies.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS
• Com uma pequena quantidade do produto
conseguem-se ótimos resultados;
• Produto biodegradável.

MODO DE USAR
Aplicar o AGRUS REMOV diretamente sobre
a superfície. Aguarde alguns instantes para a
ação do produto, em seguida enxaguar com
água em temperatura ambiente.
ATENÇÃO: EVITE QUE O PRODUTO
SEQUE SOBRE A SUPERFÍCIE.
Importante: Utilizar EPI's (luvas, botas, óculos
protetores e avental) ao manusear o produto.

PRECAUÇÕES
CONSERVE FORA DO ALCANCE DE
CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.
Cuidado! Perigosa sua ingestão. Não ingerir.
Evite a inalação ou aspiração, contato com os
olhos e contato com a pele. Em caso de
contato com os olhos e 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. Não aplicar em superfícies
aquecidas. Abra a embalagem com cuidado,
para evitar respingos ou derramamento,
prevenindo qualquer contato com o produto;
use os EPI’s. Telefone de emergência
(CEATOX): 0800 0148 110.

PRAZO DE VALIDADE

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS

36 meses a partir da data de fabricação.

Aspecto: Líquido
Cor: Levemente amarelado
Odor: Característico
pH (tal qual): > 10,5

EMBALAGENS DISPONÍVEIS
5L e 20L.

COMPOSIÇÃO
REGISTROS
Ácido Sulfônico, tensoativo não iônico,
coadjuvante, alcalinizantes, sequestrantes,
dispersante,
espessantes,
antioxidante,
sinergista, dispersante, solvente, opacificante,
conservante e veículo.

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM

PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA
ANVISA, Nº 25351.780619/2010-14

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Eng. Químico Fábio Pergher
CRQ II 023.00831

Mantenha o produto em sua embalagem
original, em local arejado, ao abrigo de luz e
bem fechada após o uso. Não reutilize a
embalagem vazia para outros fins.
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