Informações Técnicas

START DAU 30
START DAU 30 é um alvejante concentrado
para pré-lavagem, lavagem e alvejamento de
roupas de algodão e poliéster/algodão. Pode
ser usado tanto em roupas brancas quanto em
roupas coloridas durante a lavagem, pois não
contém cloro em sua formulação.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS
❖ Pode ser usado tanto em roupas brancas
quanto em roupas coloridas durante a
lavagem, pois não contém cloro em sua
formulação.

MODO DE USAR
Sempre leia e siga atentamente as
instruções de lavagem descritas nas
etiquetas das roupas.
Utilize de 8 a 15 ml de START DAU 30 para
cada kg de roupa seca. Nível baixo de água e
temperatura ambiente.
Importante: Utilizar EPI’s (luvas, botas,
avental e óculos protetores) ao manusear o
produto e suas diluições.
RECOMENDAÇÕES ESPECIAIS:
1 - Nunca despeje o produto diretamente
sobre o tecido.
2 - Para manchas acidentais procure lavar
imediatamente a roupa.
3 - Não aplique o produto em objetos
metálicos (exemplo: zíperes, botões, fivelas).
4 - Não use o produto na lavagem a seco.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS
pH (tal qual): 3,0 – 6,0
Concentração de Peróxido de Hidrogênio
(H2O2): 23,0 – 30,0
Aparência: Líquido Límpido
Cor: Incolor a levemente azul
Odor: Perfumado

COMPOSIÇÃO
Peróxido de hidrogênio, espessante, aditivos,
estabilizante, adjuvante, fragrância e veículo.

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM
PARA CONSERVAÇÃO DA QUALIDADE DO
PRODUTO
MATENHA
O
FRASCO
PROTEGIDO DO SOL E DO CALOR.
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.

PRECAUÇÕES
CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS
CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.
Não ingerir. Evite 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. Ao abrir a embalagem, evitar
respingos do produto. Não reutilize a
embalagem vazia para outros fins. Telefone de
emergência (CEATOX): 0800 0148 110.
Atenção: O produto contém oxidante forte que
pode causar um efeito de embranquecimento
temporário e reversível na pele. Em caso de
pele sensível, use luvas. Não coloque o
produto em recipiente metálico. Não misturar
com produtos à base de amônia ou cloro.

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

EMBALAGENS DISPONÍVEIS
5 L.

REGISTROS
PRODUTO NOTIFICADO NA ANVISA / MS
25351.391610/2008-18

RESPONSÁVEL TÉCNICO
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CRQ II 023.00831
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