Informações Técnicas

START BRILHA INOX
START BRILHA INOX é um produto indicado
para superfícies de aço inox, alumínio e peças
cromadas. Ideal para elevadores, coifas,
fogões, móveis de aço, cromado e alumínio.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS
• Um produto de alta qualidade que
proporciona um acabamento brilhante e
uniforme;
• Promove brilho em superfícies de aço inox
sem provocar corrosão ou desgaste no aço
evitando manchas causadas pelo contato
manual e respingo de água;
• Evita a oxidação das peças e facilita sua
manutenção;
• Produto biodegradável.

MODO DE USAR
Aplique uma pequena quantidade de START
BRILHA INOX num pano limpo e seco e em
seguida, espalhe de maneira homogênea na
superfície, previamente limpa e seca no
sentido do fio do inox.

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. Evite a inalação ou aspiração, contato
com os olhos e contato com a pele. Em caso
de contato com os olhos, lave imediatamente
com água em abundância. Em caso de
contato com 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.

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

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

Importante: É recomendável o uso de luvas
ao manusear o produto.
5 L.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS
REGISTROS
Aspecto: Líquido
Cor: Azul
3
Densidade: 0,8520 g/cm (20/4º C)

COMPOSIÇÃO
Óleo Mineral e corante.

PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA
ANVISA, Nº 25351.523897/2008-51

RESPONSÁVEL TÉCNICO
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CRQ II 023.00831
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