Informações Técnicas

LUBRI F CANOL
START LUBRI F CANOL é uma composição
de óleo de canola para a proteção e
lubrificação de metais, carretilhas, trilhos e
equipamentos em frigoríficos.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS
❖ Promove
uma
ótima
proteção
e
lubrificação;
❖ Reduz o atrito entre as carretilhas,
aumentando a vida útil do processo;
❖ Recomendado para frigoríficos e indústrias
alimentícias;
❖ Produto biodegradável;
❖ Produto livre de alergênicos.

MODO DE USAR
Utilizar o START LUBRI F CANOL puro em
tanque de ferro com registro na parte inferior
para drenar a água acumulada no fundo do
tanque. Imergir as carretilhas. Retirar e deixar
escorrer o excesso de óleo por 2 a 5 minutos.

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.
Não ingerir. Evite inalação ou aspiração,
contato com os olhos e contato com a pele.
Em caso de contato com os olhos e 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. Evite o contato prolongado com a
pele. Depois de utilizar este produto, lave e
seque as mãos. CEATOX – Centro de
Assistência Toxicológica 24 horas: 0800 0148
110. Não reutilizar a embalagem vazia para
outros fins.

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

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS

36 meses a partir da data de fabricação.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

Aparência: Líquido Límpido
Cor: Amarelado
Odor: Característico
pH (tal qual): 4,0 – 7,0
Densidade: 0,90 – 0,92 g/cm3

50L.

REGISTRO
PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA
ANVISA, Nº 25351.554748/2019-97.

COMPOSIÇÃO
Óleo de canola, nonilfenol
adjuvante, antioxidantes e aditivo.

PRAZO DE VALIDADE

etoxilado,
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