Informações Técnicas

START DETERGENTE EM PÓ PARA ROUPAS
START DETERGENTE EM PÓ PARA
ROUPAS é indicado para pré-lavagem de
tecidos em geral, com sujidade média ou
pesada.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS
❖ Aplicação segura para todos os tipos de
roupa branca e com cores firmes;
❖ Composto por tensoativos resultam em
eficiente remoção de diversos tipos de
sujidade e manchas;
❖ Possui agentes sequestrantes que evitam o
amarelamento da roupa, causado pelo ferro
presente na água;
❖ Ideal para roupas hospitalares, hotéis,
motéis e indústria em geral;
❖ Produto biodegradável.

MODO DE USAR
Pré-lavagem: Utilizar de 3 a 5g de START
DETERGENTE EM PÓ PARA ROUPAS para
cada kg de roupa seca. Nível baixo de água,
temperatura ambiente e deixar agir por no
mínimo 10 minutos.
Lavagem: Utilizar de 2 a 4g de START
DETERGENTE EM PÓ PARA ROUPAS para
cada kg de roupa seca. Nível baixo de água,
temperatura ambiente ou até 60ºC e deixe agir
por no mínimo 10 minutos.
Importante: Utilize EPI’s (luvas, botas de
proteção e avental) ao manusear o produto e
suas diluições.

COMPOSIÇÃO
Linear alquilbenzeno sulfonato de sódio,
adjuvantes,
carga,
sequestrantes,
coadjuvantes,
estabilizantes,
hidrotopos,
aditivos, fragrância e neutralizante.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS
Aparência: Pó
Cor: Azul
Odor: Perfumado
pH (solução 1%): 10,0 – 11,4

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM
Mantenha o produto em sua embalagem
original, ao abrigo de luz e bem fechada após o
uso.

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. Telefone de emergência
(CEATOX) 0800 0148 110. Não reutilize a
embalagem vazia. Água: pode faltar. Não
desperdice.

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

EMBALAGENS DISPONÍVEIS
20kg.
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