Informações Técnicas

START DECAP INIBIT F
START DECAP INIBIT F faz um tratamento
de limpeza profunda. É capaz de abrir os
poros do metal retirando toda a sujeira
fornecendo uma superfície limpa. Proporciona
resistência contra corrosão aumentando o
tempo de vida útil.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS
❖ Baixa o teor de oxigênio dissolvido para
minimizar a formação de porosidades e
formação de óxidos de ferro.
❖ Forma uma película que protege a
superfície metálica da oxidação.
❖ Produto biodegradável.

MODO DE USAR
LIMPEZA MANUAL: Após o processo de
desengorduramento, utilize START DECAP
INIBIT F diluído de 5 a 10% (dilua de 50 a 100
mL de START DECAP INIBIT F em 1L de
água). Aplicar as peças por imersão à
temperatura ambiente e deixar agir por 1
minuto. Em seguida, retirar e enxaguar com
água em abundância. A solução deve ser
preparada em recipientes resistentes a
produtos ácido, tais como aço inox,
emborrachados e plásticos.
LIMPEZA COM GERADORES DE ESPUMA:
Após o processo de desengorduramento,
Utilize uma de 5 a 10% (dilua de 50 a 100 mL
de START DECAP INIBIT F em 1L de água)
dependendo do grau de sujidade. Deixe a
espuma agir por 1 minuto. e enxágue com
água até a remoção total da mesma. Em
seguida, retirar e enxaguar com água em
abundância. A solução deve ser preparada em
recipientes resistentes a produtos ácido, tais
como aço inox, emborrachados e plásticos.
Importante: Utilizar EPI’s (luvas, botas, óculos
protetores e avental) ao manusear o produto e
suas diluições.

Ácido fosfórico, tensoativo não iônico, aditivo,
inibidor de corrosivo, coadjuvante, adjuvante e
veículo

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

PRECAUÇÕES
CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS
CRIANÇAS E DOS 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. Em
caso de ingestão, 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. Telefone de
emergência (CEATOX): 0800 0148 110. Não
deixe nenhum material ferroso entrar em
contato com o produto. Não reutilize a
embalagem vazia para outros fins.
ATENÇÃO: NÃO MISTURAR COM OUTROS
PRODUTOS QUÍMICOS.

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

EMBALAGENS DISPONÍVEIS
50L.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS
Aspecto: Líquido
Cor: Incolor a Levemente Amarelado
Odor: Característico
Densidade (g/cm3): 1,485 – 1,515
Acidez: 54,5 – 56,5 mL de NaOH 0,2N

COMPOSIÇÃO

REGISTROS
REGISTRO MS: 3.1282.0029

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Eng. Químico Fábio Pergher
CRQ II 023.00831

LIMA & PERGHER IND. COM. E REP. LTDA.
FONE: (34) 3292-6100 - FAX (34) 3292-6161
www.startquimica.com.br

