Informações Técnicas

DET 100 PLUS START
START DET 100 PLUS é utilizado em
lavanderias comercias ou profissionais para
remoção de óleos, graxas e gorduras de
origem animal e vegetal. Elimina com eficácia
em qualquer tipo de tecido sujidades oleosas
inclusive chicletes, batons e fortes manchas de
oleosidade. É um excelente aditivo reforçador
para produtos de pré-lavagem. Não agride as
fibras têxteis. Amplamente utilizado em roupas
de mesa e uniformes.

Nonil Fenol Etoxilado, Álcool Laurílico
Etoxilado, solvente, cossolvente, coadjuvante,
hidrotopo e veículo.

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
•
•

•
•
•
•

Ideal para lavanderias hospitalares;
Elimina com eficácia em qualquer tipo
de tecido sujidades oleosas inclusive
chicletes, batons e fortes manchas de
oleosidade;
É um excelente aditivo reforçador para
produtos de pré-lavagem;
Amplamente utilizado em roupas de
mesa e uniformes;
Não agride as fibras têxteis;
Produto biodegradável.

MODO DE USAR
Utilize de 4 a 15 ml de DET 100 PLUS START
para cada kg de roupa seca. Nível baixo de
água e temperatura ambiente. Deve-se utilizar
sempre associado com um reforçador alcalino
(START
DETERGENTE
ALCALINO
LÍQUIDO).
Importante: Use EPI’s (botas, luvas, óculos
de segurança e avental) ao manusear o
produto e suas diluições.

PRECAUÇÕES
CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS
CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.
CUIDADO! Perigosa sua ingestão. 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. Abra a embalagem cuidadosamente,
prevenindo qualquer contato com o produto.
Telefone de emergência (CEATOX): 0800
0148 110.

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

EMBALAGENS DISPONÍVEIS
5 e 50L.

REGISTROS
CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS
Aspecto: Líquido Límpido
Cor: Incolor à levemente amarelado
Odor: Característico (Thinner)
Densidade (g/cm3): 0,867 a 0,897

COMPOSIÇÃO

PRODUTO NOTIFICADO NA ANVISA/MS
Autorização de Funcionamento: 3.01282-6

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Eng. Químico Fábio Pergher
CRQ II 023.00831

LIMA & PERGHER IND. E COM. S/A
FONE: (34) 3292-6100 – sac@startquimica.com.br
www.startquimica.com.br

