FICHA TÉCNICA

MONOTAN – LL 45 D
Alvejante líquido para lavagem de roupas
PROPRIEDADES
Sua formulação a base de Cloro que alveja as roupas manchadas de sangue, frutas, molhos, bebidas e remédios. Eficiente
no controle microbiológico diminuindo assim riscos de contaminação.

UTILIZAÇÃO
É indicado para remoção de manchas de alimento, sangue, mofo, medicamento e alvejamento de roupas de
algodão/poliéster brancas ou de cores firmes em lavanderia de hotel, motel, indústria de alimentos e frigoríficos.

INSTRUÇÕES DE USO
Sujidade Leve: Aplicar MONOTAN – LL 45 D de 4,0 a 6,0 ml por kg de roupa seca, depois da lavagem, com nível baixo de
água fria ou até 60°C.
Sujidade Pesada: Aplicar de 7,0 a 8,0 ml por kg de roupa seca, depois da lavagem, com nível baixo de água fria ou até 60°C.

COMPOSIÇÃO
Alcalinizante e Hipoclorito de Sódio.

ATIVO
Hipoclorito de Sódio

ESPECIFICAÇÃO: ASPECTO: Líquido Límpido
COR: Amarelo claro
pH (1%): 9,0 a 11,0
CLORO ATIVO: 8,0 a 12,0
DENSIDADE (25°C): 1,18 a 1,22

PRECAUÇÃO CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. CUIDADO:
Perigosa a sua ingestão. Em caso de contato com os olhos ou pele, lavar imediatamente com água em
abundância. Em caso de ingestão acidental, consultar imediatamente o Centro de Intoxicação ou
Serviço de Saúde mais próximo. Sempre que possível levar o rótulo ou embalagem do produto. Não dê
nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Não remova o produto de sua embalagem original. Utilize
os Equipamentos de Proteção Individual- EPI´s (luvas de borracha, óculos de proteção, avental e botas
de borracha). Não misturar com água na embalagem original. Centro de Atendimento de Toxicologia
CEATOX de Londrina – PR 0800-0148110.
ASSISTÊNCIA TÉCNICA: O departamento técnico da Belaquímica está a disposição para auxiliá-lo na correta utilização
dos produtos

PRODUTO NOTIFICADO NA ANVISA nº 25351.106591/2011-30
ANVISA/ AUT. FUN: 3.03.400-6
EMBALAGENS: Caixa com 4 recipientes de 5 L
Galão plástico de 20 L
Galão plástico de 50 L

________________________________________________________________
LOURENCI & LOURENCI LTDA E-MAIL: laboratorio@belaquimica.com.br – Site: www.belaquimica.com.br
Rua Maria Tomazelli, nº 513 – Centro – Bela Vista do Paraíso – PR – CEP 86.130-000 Tel. (043) 3242-1604

