FICHA TÉCNICA

MONOTAN – LL 26
Reforço Alcalino para Lavagem de Roupas
PROPRIEDADES
Auxilia na remoção de gorduras, sangue e medicamentos em roupas de algodão e fibra mista. Seus agentes alcalinos
reduzem o consumo de detergente e melhora a eficiência do processo de lavagem.

UTILIZAÇÃO
É indicado na pré-lavagem e lavagem de roupas brancas e de cores firmes com sujidades de leve a pesada em lavanderias de
indústrias de alimentos, hotéis, hospitais e Frigoríficos.

INSTRUÇÕES DE USO
Pré-Lavagem: Utilizar LL 26 a frio durante 15 minutos de 4,0 a 10,0 ml por kg de roupas secas associado ao LL 70
Lavagem: Utilizar LL 26 a frio ou até 70° C durante 10 a 15 minutos de 4,0 a 10,0 ml por kg de roupas secas associado ao LL
70.

COMPOSIÇÃO
Alquil Éter Glucosídeo 70%, Gluconato de Sódio, Hidróxido de Sódio, Ácido Poliacrílico a 48% e água.

ATIVO
Hidróxido de Sódio 50%

ESPECIFICAÇÃO: ASPECTO: Líquido límpido
COR: Incolor a amarelo
pH (1%): 12,0 a 13,0
DENSIDADE (25°C): 1,320 a 1360 g/ml
ALCALINIDADE LIVRE (NaOH): 25,0 a 27,0%

PRECAUÇÃO PERIGO! VENENO! CAUSA QUEIMADURAS GRAVES CONTÉM PRODUTO FORTEMENTE ALCALINO: HIDRÓXIDO
DE SÓDIO CUIDADO: perigosa sua ingestão. - Impeça o contato com os olhos, pele e roupas durante o manuseio. PERIGO!
VENENO! Fatal se ingerido, inalado, absorvido pela pele. ATENÇÃO: “CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS
ANIMAIS DOMÉSTICOS” Causa quheimaduras graves aos olhos e a pele. Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente.
Em caso de inalação ou aspiração remova o paciente para local arejado e chame socorro médico e em caso de contato com a
pele lave as partes atingidas com água e sabão em abundância e procure socorro médico levando a embalagem ou rótulo do
produto. Mantenha o produto em sua embalagem original. Não reutilize as embalagens vazias. Em caso de ingestão
acidental NÃO PROVOQUE VÔMITO e consultar imediatamente um Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde Médico mais
próximo, levando a embalagem ou rótulo do produto. Em caso de contato com os olhos lave-os imediatamente com água
corrente durante 15 minutos e procure socorro médico. Lave objetos ou utensílios usados como medida antes de reutilizálos. Utilize os Equipamentos de Proteção Individual-EPI´s (luvas de borracha, óculos de proteção, avental e botas de
borracha) durante a aplicação do produto. Não misturar com água na embalagem original. Não aplique em superfície
aquecida. Centro de Atendimento de Toxicologia – CEATOX/SP – FONES: 0800 - 148.110 ou (11) 3066-5771.

ANVISA/ AUT. FUN: 3.03.400-6
Produto registrado n° 3.340000070021
ASSISTÊNCIA TÉCNICA: O departamento técnico da Belaquímica está a disposição para auxiliá-lo na correta utilização
dos produtos

EMBALAGENS: Galão plástico de 50 L
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