Informações Técnicas

STARCAP
STARCAP foi desenvolvido para desengraxar,
decapar e fosfatizar placas de aço. Incorpora
em sua composição tensoativos e inibidores o
que auxiliam num perfeito desengorduramento
sem atacar as ligas de aço.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS
 Proporciona excelente resistência contra a
corrosão e aumenta o tempo de vida útil
das peças, pois forma uma fina película
protetora que protege a superfície metálica
da oxidação;
 Sua formulação balanceada permite
aplicação por imersão e pulverização;
 Pode ser usado em qualquer superfície
metálica que queira remover corrosão e
protege-la.
 Desengraxa, decapa e fosfatiza peças de
ferro, aço e similares;
 Produto biodegradável.

MODO DE USAR
Recomenda-se testar em uma pequena
área antes de usar o produto. STARCAP
possui formulação balanceada permitindo
aplicação por imersão e pulverização.
Imersão: Dilua 1L de STARCAP em 5L de
água.
Pulverização: Dilua 1L de STARCAP em 4L
de água ou de acordo com o teor de sujidade
a ser removido. Deixe agir por alguns minutos
e em seguida, enxague com água em
abundância. Repita a operação sem enxágüe
para finalização.
Importante: Utilizar EPI’S (luvas, botas e
avental) ao manusear o produto e suas
diluições.

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM
Mantenha o produto em sua embalagem
original, ao abrigo de luz e bem fechada após
o uso. Não reutilize a embalagem vazia para
outros fins.

PRECAUÇÕES
CONSERVE FORA DO ALCANCE DE
CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. Não
ingerir. Cuidado: perigosa a sua ingestão.
Evite a inalação ou aspiração e o contato com
os olhos e pele. Impeça o contato com os
olhos, pele e roupas durante o manuseio. Em
caso de contato lave imediatamente as partes
atingidas com água em abundância. Se
ingerido, não provoque vômitos e procure
imediatamente o Centro de Intoxicações ou
Serviço de Saúde mais próximo, levando o
rótulo ou a embalagem do produto. Não
misturar com água na embalagem original.
CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica
Atendimento 24 horas: fone 0800 0148110.
ATENÇÂO:
NÃO
MISTURAR
COM
PRODUTOS CLORADOS. NÃO APLICAR EM
SUPERFÍCIES AQUECIDAS.

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

EMBALAGENS DISPONÍVEIS
Embalagem 50L – CB: 7897534805880
Altura: 578 mm; Largura: 327
Comprimento: 395 mm

REGISTROS

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS
Aspecto: Líquido
Cor: Amarelo
Odor: Característico
Acidez: 10,0 – 12,0 ml de NaOH 0,2N

REGISTRO MS: 3.1282.0301

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Eng. Químico Fábio Pergher
CRQ II 023.00831

COMPOSIÇÃO
Ácidos inorgânicos, tensoativo não iônico,
solvente, corante e água.
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