Informações Técnicas

STARTZIME SOLV
STARTZIME SOLV é um detergente
enzimático de alta performance. Desenvolvido
para limpeza e remoção de resíduos orgânicos
(sangue, gordura, fezes, restos mucosos, etc)
em instrumentos e equipamentos médicohospitalares, odontológicos e laboratoriais.

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.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

PRECAUÇÕES

• Indicado para processos de imersão manual
ou processos de lavadora automática, ultrasônica;
• Produto prático e econômico, pois permite
altas diluições economizando no transporte e
armazenamento;
• Produto biodegradável.

MODO DE USAR
Utilize uma solução enzimática de 0,5% (ou
seja, dilua 5 mL de STARTZIME SOLV em 1 L
de água) à temperatura ambiente, sem a
necessidade de qualquer outro aditivo ou
produto químico. Deixe os instrumentos a
serem limpos submersos por 5 minutos para
remoção dos restos orgânicos e seus
contaminantes. Retire o material e em
seguida, enxague com água corrente.

CONSERVE FORA DO ALCANCE DE
CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.
CUIDADO! Perigosa sua ingestão. Não ingerir.
Evite a inalação ou aspiração e o contato com
os olhos. Em caso de contato com os olhos,
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.
ATENÇÃO: Não se recomenda adicionar
produtos químicos ao STARTZIME SOLV,
pois dissolvidos em água liberam íons que
alteram o pH da solução enzimática. Esta
variação de pH torna as enzimas inativas,
resultando numa solução ineficaz para a
remoção das sujidades orgânicas.

Importante: Use luvas ao manusear o produto
e suas diluições.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS
Aspecto: Líquido
Cor: Amarelo
Odor: Levemente cítrico
pH (tal qual): 4,5 – 6,5

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

EMBALAGENS DISPONÍVEIS
5 L.

REGISTROS

COMPOSIÇÃO
Amilase, Protease, Lipase, Carboidrase, álcool
isopropílico, tensoativo catiônico, tensoativo
não iônico, aditivo, adjuvante, solvente,
sinergista, neutralizante, conservante e água.
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