FICHA TÉCNICA

MONOTAN – D 725
Produto clorado para vegetais
PROPRIEDADES
MONOTAN – D 725. Sua fórmula é composta por substâncias apropriadas para o uso em alimentos, quando utilizado
corretamente.

UTILIZAÇÃO
MONOTAN – D 725 é utilizado para limpeza de legumes, frutas e verduras em restaurantes e cozinhas industriais. Por
possuir em sua formulação ativo de dicloroisocianúrico este produto tem ação desinfecciosa

INSTRUÇÕES DE USO
Lavar com água corrente os vegetais e frutas para eliminar os resíduos de terra. Após imergi-los na solução de 0,20 % (2
gramas para 1 Litro de água) de MONOTAN – D 725 e deixar agir por 10 minutos. Enxaguar com água limpa.

DOSAGEM:
1 colher de café ( 2,0 gr) para cada 1,0 Litro de água.
1 colher de sopa ( 20,0 gr)para cada 10,0 Litros de água.

COMPOSIÇÃO
Dicloroisocianurato de Sódio e Cloreto de Sódio.
Ativo: Dicloroisocianurato de Sódio

ESPECIFICAÇÃO
ASPECTO Pó
COR Branco
pH 1% - (25ºC): 6,0 a 8,0
Teor de Cloro Ativo (%Cl2 ): 6,0% mínimo
ARMAZENAGEM: Manter o produto em temperatura ambiente, evitar temperaturas superior à 40⁰ C, o produto deve ser
mantido em sua embalagem original, em local seco e ventilado afastado da luz solar direta, fontes de calor e materiais
incompatíveis. PRECAUÇÃO ATENÇÃO: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. CUIDADO:
Perigosa a sua ingestão. Impeça o contato com os olhos, pele e roupa durante o manuseio. 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. Evite contato
prolongado com o produto. Não reutilize as embalagens vazias. Não misturar com água na embalagem original. Centro de
Atendimento de Toxicologia CEATOX de Londrina – PR 0800-0148110.

ANVISA/ AUT. FUN: 3.03.400‐6 – Produto notificado número - 25352.383663/2012-31
ASSISTÊNCIA TÉCNICA: O departamento técnico da Belaquímica está a disposição para auxiliá‐lo na correta utilização dos
produtos
EMBALAGENS: Caixa

________________________________________________________________
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

