Informações Técnicas

START ALVEJANTE CLORADO EM PÓ
START ALVEJANTE CLORADO EM PÓ é
indicado para o alvejamento de roupas de
algodão e poliéster/algodão e remoção de
manchas sensíveis à oxidação.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS
❖ Possui liberação controlada e gradativa de
cloro ativo, resultando em menor desgaste
dos tecidos;
❖ Eficiente tanto em fibras naturais como
sintéticas;
❖ Remove as manchas dos tecidos por
oxidação, ajuda na remoção das sujidades
devido à presença de sequestrantes;
❖ Utilizado em lavanderias hospitalares,
industriais, hotelarias, comerciais, etc;
❖ Produto biodegradável.

MODO DE USAR
Utilizar de 3 a 10 g de START ALVEJANTE
CLORADO EM PÓ para cada kg de roupa
seca. Nível baixo de água e temperatura
máxima de 50º C. Deixar agir por no mínimo 10
minutos.

COMPOSIÇÃO
Ácido tricloroisocianúrico, estabilizante e carga
inerte.
Teor de cloro ativo – 13,5% p/p.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS
Aspecto: Pó
Cor: Branco
pH (solução 1%): 8,0 – 10,0

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM

PRECAUÇÕES
CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS
CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.
CUIDADO! Irritante para os olhos, pele e
mucosas. 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. Em caso de inalação ou
aspiração, remova o paciente para local
arejado 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. Telefone de emergência
(CEATOX): 0800 0148 110. Não reutilize a
embalagem vazia. Água: pode faltar. Não
desperdice.

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

EMBALAGENS DISPONÍVEIS
3,6kg e 20kg.

REGISTRO
PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO
ANVISA, Nº 25351.376792/2009-92.

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Eng. Químico Fábio Pergher
CRQ II 023.00831

PARA CONSERVAÇÃO DA QUALIDADE DO
PRODUTO
MANTER
O
FRASCO
PROTEGIDO DO SOL E DO CALOR.
Mantenha o produto em sua embalagem
original e bem fechada após o uso.

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