FICHA TÉCNICA

MONOTAN – LL 50
Alvejante com Ácido Peracético para Lavanderia
UTILIZAÇÃO
MONOTAN – LL 50 D é indicado para lavar e alvejar roupas em lavanderias industriais e institucionais.

INSTRUÇÕES DE USO: Em lavanderias industriais, nos processos de alvejamento de tecidos com sujidade pesada,
utilizar 3,0 a 10 ml por kg de roupa seca, associado ao MONOTAN - LL 50 a frio ou até 70°C por 15 minutos. Em sujidade
leve utilizar 3,0 a 7,0 por kg de roupa seca.

COMPOSIÇÃO
Ácido Acético, Peróxido de Hidrogênio, sequestrante e água. Ativo: Ácido Peracético mínimo 15% e Peróxido de
Hidrogênio 22%.

ESPECIFICAÇÃO
ASPECTO FÍSICO: Líquido incolor pH (1%): 3,0 – 4,5
DENSIDADE (25ºC): 1,11 a 1,15 g/ml ÁCIDO PERACÉTICO: Mínimo 15,0%
PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO: Mínimo 22,0%
ARMAZENAGEM: Manter o produto em temperatura ambiente, evitar temperaturas superior a 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 PERIGO: CAUSA QUEIMADURAS GRAVES CONTÉM PRODUTO FORTEMENTE ÁCIDO: PERÓXIDO
DE HIDROGÊNIO E ÁCIDO PERACÉTICO CUIDADO: perigosa a sua ingestão. Impeça o contato com os olhos, pele e roupas
durante o manuseio. “CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS” Produto irritante à
pele e olhos. Causa queimaduras graves aos olhos e à 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. Havendo contato com a pele lave
as partes atingidas com água 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 VÔMITOS, leve a vítima a um Serviço Médico ou Centro de Intoxicação, 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 levando a embalagem ou rótulo do produto. 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 de
Londrina – PR 0800-0148110.
ASSISTÊNCIA TÉCNICA: O departamento técnico da Belaquímica está à disposição para auxiliá-lo na correta utilização dos
produtos
EMBALAGENS: Caixa 4 x 5 litros – BB 20 e 50 litros
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