Informações Técnicas

START PASSIVANT INIBIT
START PASSIVANT INIBIT é um produto
especialmente elaborado para inibir a corrosão
e incrustação em processos de tratamento de
água.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS
• Atua protegendo as embalagens, as tampas,
lacres e anéis de vedação durante o processo
de resfriamento;
• Protege o sistema e os equipamentos contra
processos corrosivos evitando também a
formação de incrustações;
• Ação protetora tanto em materiais ferrosos
quanto não-ferrosos;
• Produto biodegradável.

MODO DE USAR
Utilizar o produto na concentração de 0,01 a
0,05% (100 a 500 ppm).
Importante: Utilizar EPI's (luvas, botas de
borracha, óculos protetores e avental) ao
manusear o produto e suas diluições.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS
Aspecto: Líquido
Cor: Incolor
pH (tal qual): 7,00 – 8,00
Densidade: 1,155 – 1,200 g/cm3

PRECAUÇÕES
CONSERVE FORA DO ALCANCE DE
CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.
CUIDADO: Perigosa a sua ingestão. Não
ingerir. Impeça o contato com os olhos, pele e
roupas durante o manuseio. Evite a inalação
ou aspiração e o contato com os olhos e pele.
Em caso de contato lave imediatamente as
partes atingidas 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. Em caso de inalação
ou aspiração, remova o paciente para local
arejado e se houver sinais de intoxicação,
procure um Serviço de Saúde ou Centro de
Intoxicações levando a embalagem ou o rótulo
do produto. Não misturar com água na
embalagem
original.
Não
aplicar em
superfícies aquecidas. CEATOX - Centro de
Assistência Toxicológica Atendimento 24
horas: fone 0800 0148110.
ATENÇÃO:
NÃO
MISTURAR
COM
PRODUTOS
CLORADOS.
ABRA
A
EMBALAGEM
COM
CUIDADO,
PARA
EVITAR RESPINGOS OU DERRAMAMENTO,
PREVENINDO QUALQUER CONTATO COM
O PRODUTO; USE OS EPI’S.

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

COMPOSIÇÃO
Ácido inorgânico, coadjuvante, inibidores de
corrosão,
alcalinizante,
sequestrante,
solubilizante e água.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS
50 L.

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM

REGISTROS

Mantenha o produto em sua embalagem
original. Mantenha a embalagem fechada e
etiquetada adequadamente. Mantenha a
embalagem ao abrigo de luz, em área
ventilada e longe de materiais incompatíveis
ou de fontes de calor. Não reutilize a
embalagem vazia para outros fins.

PRODUTO ISENTO DE NOTIFICAÇÃO OU
REGISTRO CONFORME LEI 6.360/76.
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