Informações Técnicas

HIDRO START T
HIDRO START T é indicado para a prevenção
de dureza e corrosão em sistemas de
resfriamento. Possui em sua formulação uma
combinação sinérgica de sequestrantes de
dureza, alcalinizantes inibidores de corrosão,
penetrantes e emulgadores.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS
 A combinação de diversas substâncias
assegura um alto desempenho no
tratamento preventivo de sistemas de
resfriamento;
 Produto biodegradável.

MODO DE USAR
As dosagens, diluições e aplicações serão
prescritas e supervisionadas por nosso
departamento técnico.
Importante: Utilizar epi’s (luvas, botas de
proteção e avental) ao manusear o produto e
suas diluições.

PRECAUÇÕES
CONSERVE FORA DO ALCANCE DE
CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.
CUIDADO! Perigosa sua ingestão. Evite a
inalação ou aspiração e contato com os olhos.
Evite o contato prolongado com a pele. Em
caso de contato com os olhos, lave
imediatamente com água em abundância. Em
caso de inalação ou aspiração, remova o
paciente para local arejado e procure um
Serviço de Saúde ou Centro de Intoxicações,
levando a embalagem ou o rótulo do produto.
Se persistir a irritação, procure um médico. Em
caso de ingestão, não provoque vômito e
consulte imediatamente o Centro de
Intoxicações ou o médico, levando a
embalagem ou o rótulo do produto. CEATOX Centro de Assistência Toxicológica 24 horas 0800 0148110. Não dê nada por via oral a
uma pessoa inconsciente. Ao abrir a
embalagem evite respingos do produto. Não
reutilize a embalagem vazia para outros fins.
ÁGUA: PODE FALTAR. NÃO DESPERDICE.

PRAZO DE VALIDADE

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS

24 meses a partir da data de fabricação.

Aspecto: Líquido Límpido
Cor: Incolor
pH (tal qual): 6,0 – 7,0

EMBALAGENS DISPONÍVEIS
50L.

COMPOSIÇÃO
Alcalinizante,
dispersantes,
inibidor
corrosão, conservantes e veículo.

de

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.

REGISTROS
Produto isento de notificação ou registro
conforme item VII Art. 3º da lei nº 6.360/76.

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Eng. Químico Fábio Pergher
CRQ II 023.00831

FABRICADO POR:
LIMA & PERGHER INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
FONE: (34) 3292-6100 - sac@startquimica.com.br
www.startquimica.com.br

