Informações Técnicas

SABÃO AZULIM NEUTRO GLICERINADO
O SABÃO AZULIM NEUTRO GLICERINADO
é indicado para limpeza de superfícies gerais
e tecidos.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS
❖ Remove sujeiras e gorduras;
❖ É indicado para a limpeza de roupas e
tecidos, superfícies fixas, louças, talheres
e panelas.
❖ Com glicerina em sua composição;
❖ Dermatologicamente testado;
❖ Produto biodegradável.

MODO DE USAR
Em tecidos: Molhar o tecido, aplicar o produto
sobre o mesmo e esfregar com as mãos,
escovas plásticas ou de nylon até formar
bastante espuma. Se necessário deixar de
molho e enxaguar em água corrente.
Em superfícies fixas, louças, talheres e
panelas: lavar com sabão e esponja ou palha
de aço, esfregar vagarosamente e enxaguar
com água em abundância.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS
Aparência: Sólido
Cor: Amarelado
Odor: Característico
pH (solução 1%): 6,5 – 7,5

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. Evite o contato prolongado com a
pele. Telefone de emergência (CEATOX):
0800 0148 110. Não reutilize a embalagem
vazia.

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

EMBALAGENS DISPONÍVEIS
5x200g.

REGISTROS
PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA
ANVISA, Nº 25351.320129/2019-09.

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Eng. Químico Fábio Pergher
CRQ II 023.00831

COMPOSIÇÃO
Sebo Bovino, Óleo de Coco, Óleo de Soja,
Hidróxido de Sódio, Glicerina, Carbonato de
Sódio, Cloreto de Sódio, Fragrância,
Conservante, Corante e Água.

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM
Mantenha o produto ao abrigo de luz solar e
do calor.

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

