FICHA TÉCNICA

MONOTAN – LL 35 D
Acidulante e Anticloro para Lavagem de Roupa
PROPRIEDADES
É Indicado para neutralizar a alcalinidade residual dos detergentes e cloro utilizado no alvejamento aumentando a vida útil
do tecido. Elimina a possibilidade de ocorrer irritações na pele pelo uso de roupa com resíduo de alcalinidade ou cloro.
Reduz o número de enxágües, o tempo e o consumo de água .

UTILIZAÇÃO
É indicado como acidulante e anticloro nos processos de lavagem de roupas brancas ou coloridas em lavanderia de hotel,
motel, indústria de alimentos e frigoríficos.

INSTRUÇÕES DE USO
Aplicar de 1,0 a 2,0 ml por kg de roupa seca, no último enxágüe, com nível médio de água durante 5 minutos associado com
um amaciante.

COMPOSIÇÃO
Metabissulfito de Sódio e Veículo. Ativo: Metabissulfito de Sódio.

ESPECIFICAÇÃO:
ASPECTO: Líquido límpido
COR: Amarelo
pH (1%): 3,5 a 5,0
DENSIDADE (25ºC): 1,25 a 1,26 g/ml

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 25351.772832/2010-52
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
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