Informações Técnicas

SOLUÇÃO LAURIL 27% START
APRESENTAÇÃO

PRECAUÇÕES

Nome químico: Lauril Éter Sulfato de Sódio
INCI Name: sodium laureth sulfate
CAS: 3088-31-1
Categoria: Tensoativo aniônico com poder
detergente e espumante.

CONSERVE FORA DO ALCANCE DE
CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. Em
caso de contato com os olhos, lave com água
em abundância por 15 minutos. Caso haja
ingestão do produto, provoque vômito,
aparecendo
outros
sintomas
procure
orientação médica. Por tratar-se de um
produto alcalino, recomendamos o uso de
equipamento de proteção individual (EPI) tais
como: óculos, luvas, botas e avental. Não
deve ser armazenado próximo de produtos
ácidos.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS
O Lauril Éter Sulfato de Sódio é obtido através
da reação de álcoois graxos etoxilados (álcool
graxo + óxido de eteno) com agentes
sulfatantes como o SO3. Possui uma grande
resposta a eletrólitos e uma alta reserva de
viscosidade. Sendo de origem agrícola as
suas principais matérias-primas, os derivados
do lauril éter sulfato de sódio atendem aos
requisitos de desenvolvimento sustentável e
por serem, também facilmente biodegradáveis,
atende aos conceitos de qualidade ambiental.

APLICAÇÃO
SOLUÇÃO LAURIL 27% START pode ser
usado em indústrias em geral, na fabricação
de shampoos, banhos de espuma e sabonetes
líquidos, detergentes.
Recomenda-se a adição de 16 a 30%, ou de
acordo com a formulação.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS
Aspecto: Líquido
Cor: Incolor a levemente amarelado
Odor: Característico
pH solução 10%: 6,00 – 9,00
Teor de Cloretos: Máximo 1,0 %.
Referência Bibliográfica: Especificação do
Fabricante.

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM
Mantenha o produto em sua embalagem
original. Estocar em local ventilado abaixo de
35 C, hermeticamente fechada, ao abrigo da
luz e bem fechada após o uso. Não reutilize a
embalagem vazia para outros fins.

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

EMBALAGENS DISPONÍVEIS
50L e 200L.

REGISTROS
Autorização de Funcionamento nº 3.01282-6

FABRICANTE
LIMA & PERGHER IND. COM. E REP. LTDA
Av. Airton Borges da Silva, 740
Distrito Industrial - Uberlândia - MG
Responsável Técnico:
Fábio Pergher – CRQ II 02300831
Fone/Fax: (34) 3292-6100/3292-6161
E-mail: startquimica@startquimica.com.br

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
As informações contidas nesta Ficha foram
compiladas de nossos fornecedores e de
várias publicações técnicas tidas como
verdadeiras. Não garantimos a exatidão dos
dados. O único propósito deste documento é
ser um guia para utilização apropriada do
material. É de responsabilidade do usuário
determinar a adequação destas informações
para o uso correto do produto.
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