Informações Técnicas

SOLUÇÃO ÁCIDA PARA LIMPEZA START
SOLUÇÃO ÁCIDA PARA LIMPEZA START
é indicada para a limpeza pesada em
construção civil.

embalagem ao abrigo de luz, em área ventilada
e longe de materiais incompatíveis ou de fontes
de calor. Não reutilize a embalagem vazia para
outros fins.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS
• Indicado também para ser utilizada em
soldas com castanho e na preparação de
superfícies metálicas;
• Desincrustante concentrado sendo assim
bastante eficiente e com alto rendimento;
• Produto biodegradável.

MODO DE USAR
Recomenda-se testar em uma pequena
área antes de usar o produto.
LIMPEZA PESADA: Dilua 1 parte de
SOLUÇÃO ÁCIDA para 3 partes de água.
Molhe bastante a superfície a ser limpa e
aplique a solução. Deixe agir por alguns
minutos e em seguida, enxágue com água em
abundância. NÃO DEIXE SECAR SOBRE A
SUPERFÍCIE.
MANUTENÇÃO: Repetir a operação acima,
aplicando 1 parte de SOLUÇÃO ÁCIDA para
5 partes de água.
Importante: Uso obrigatório de EPI's (luvas,
botas, avental e óculos de proteção) ao
manusear este produto e suas diluições.

PRECAUÇÕES
CONSERVE FORA DO ALCANCE DE
CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.
CUIDADO: Perigosa a sua ingestão. Não
ingerir. Impeça o contato com os olhos, pele e
roupas durante o manuseio. Evite a inalação,
aspiração e contato com os olhos e pele. Em
caso de contato com os olhos ou pele lave
imediatamente com água em abundância. Se
ingerido, não provoque vômitos e procure
imediatamente o Centro de Intoxicações ou o
médico levando o rótulo ou a embalagem do
produto. Não misturar com água na embalagem
original. Não aplicar em superfícies aquecidas.
Abra
a
embalagem
cuidadosamente,
prevenindo qualquer contato com o produto;
use os EPI’s. Não deixe nenhum material
ferroso entrar em contato com o produto.
ATENÇÃO:
NÃO
MISTURAR
COM
PRODUTOS
CLORADOS
(EX.
ÁGUA
SANITÁRIA). CUIDADO AO ABRIR A
EMBALAGEM, EVITE OS RESPINGOS DO
PRODUTO. NÃO APLICAR EM AZULEJOS,
MÁRMORES, PORCELANATOS, GRANITOS
E PISOS VITRIFICADOS.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS
Aspecto: Líquido
Cor: Levemente amarelado
Odor: Irritante
Concentração de Ácido: 26,0 – 29,0%

36 meses a partir da data de fabricação.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS
5L, 20L, 50L, 200L e 1000L.

COMPOSIÇÃO
Ácido
Clorídrico
(Ácido
Desnaturante (Benzoato de
Corante (CI: 19.140) e Veículo.

PRAZO DE VALIDADE

REGISTROS

Muriático),
Denatônio),

REGISTRO MS: 3.1282.0287

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM
Mantenha o produto em sua embalagem
original. Mantenha a embalagem fechada e
etiquetada adequadamente. Mantenha a
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