Informações Técnicas

SABÃO DE COCO EM PASTA ALUMIL
O SABÃO DE COCO EM PASTA ALUMIL foi
especialmente elaborado para lavar louças,
talheres, panelas, copos, pratos, bandejas,
demais utensílios de cozinha e superfícies
laváveis em geral.

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

VANTAGENS E BENEFÍCIOS
❖ Possui fórmula moderna e eficiente com
ação desincrustante;
❖ Remove gorduras, sujeiras e dá brilho
imediato em utensílios de alumínio;
❖ Produto biodegradável.

MODO DE USAR
Aplique o SABÃO DE COCO EM PASTA
ALUMIL sobre uma esponja umedecida e
esfregue por toda a superfície a ser limpa até
que os resíduos sejam removidos. Em seguida,
enxágue com água em abundância.
Importante: É recomendável o uso de luvas ao
manusear o produto.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS
pH (solução 1,0%): 10,0 – 11,4
Aspecto: Pasta
Cor: Branco
Odor: Característico

COMPOSIÇÃO
Ácido graxo destilado de vegetal, opacificante,
coadjuvante,
neutralizante,
conservante,
fragrância e veículo.

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

PRECAUÇÕES
CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS
CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.
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. Evite o contato prolongado com a
pele. Depois de utilizar este produto, lave e
seque as mãos. CEATOX – Centro de
Assistência Toxicológica 24 horas: 0800 014
8110. Não reutilize a embalagem vazia. Água:
pode faltar. Não desperdice!

EMBALAGENS DISPONÍVEIS
500g.

REGISTRO
PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO
ANVISA, Nº 25351.697671/2011-91.

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Eng. Químico Fábio Pergher
CRQ II 023.00831

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

NA

