Informações Técnicas

START LAT BG
START LAT BG é um desinfetante bactericida
especialmente desenvolvimento para setores
de produção e manipulação de alimentos,
como
cozinhas
industriais,
frigoríficos,
armazéns, laticínios e demais locais onde se
dá o preparo, consumo e estocagem de
gêneros alimentícios em geral.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS
 DESINFETANTE
PARA
USO
EM
INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS E AFINS
com amplo espectro de ação, para uso em
pisos, paredes, utensílios, bancadas e
equipamentos;
 Produto econômico, pois permite diluições
e
economiza
no
transporte
e
armazenamento;
 Menor custo real por poder de
desinfecção;
 Ação bactericida frente às seguintes cepas
Staphylococcus
aureus,
Salmonella
choleraesuis, Pseudomonas aeruginosa e
Escherichia coli.
 Produto biodegradável.

MODO DE USAR
O START LAT BG possui formulação
balanceada que permite aplicação por
imersão, aspersão ou pulverização. Utilize
uma solução de START LAT BG a 1% (ou
seja, dilua 1L de START LAT BG em 100L de
água). Após a limpeza da superfície, utensílios
e equipamentos a serem sanitizados, aplique
a solução e deixe agir por no mínimo 10
minutos. Não é necessário enxaguar.
Importante: Utilizar EPI’s (botas, luvas, óculos
protetores e avental) ao manusear o produto e
suas diluições.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS
Aspecto: Líquido Límpido
Cor: Incolor a Levemente Amarelado
Odor: Característico
pH (tal qual): 5,0 – 9,0

veículo. Princípio ativo: Cloridrato
Polihexametileno Biguanida - 8%

de

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.
ATENÇÃO! Não ingerir. Evite a inalação ou
aspiração e o contato prolongado com a pele.
Em caso de contato com os olhos ou a pele,
lave imediatamente com água em abundância.
Se a irritação persistir consulte um médico,
levando a embalagem ou o rótulo do produto.
Em caso de ingestão acidental, não induzir o
vômito. Consulte um médico imediatamente,
levando a embalagem ou o rótulo do produto.
Não dê nada por via oral a uma pessoa
inconsciente. CEATOX - Centro de Assistência
Toxicológica Atendimento 24 horas: fone 0800
0148110. Depois de utilizar este produto lave
e seque as mãos.

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

EMBALAGENS DISPONÍVEIS
5L.

REGISTROS
REGISTRO MS: 3.1282.0293

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Eng. Químico Fábio Pergher
CRQ II 023.00831

COMPOSIÇÃO
Cloridrato de Polihexametileno Biguanida
(PHMB), tensoativo não iônico, sequestrante e
LIMA & PERGHER INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A.
TELEFONE: (34) 3292-6100 - sac@startquimica.com.br
www.startquimica.com.br

