FICHA TÉCNICA

MONOTAN – H 145
Detergente Ácido para Remoção de Manchas em Alumínio e Inox
PROPRIEDADES
Sua fórmula possui componentes que eliminam manchas de ferrugem e de resíduos de cálcio e magnésio proveniente da
água.
OBS.: Nunca deve ser aplicado com esponja de aço ou qualquer instrumento metálico. Nunca deve ser aplicado em vidro,
mármore ou composto de mármore, azulejo esmaltado e superfície não resistente ao ácido.

UTILIZAÇÃO
Aplicação manual ou por jateamento, é indicado na remoção de sujidades inorgânicas em superfícies de alumínio e aço
inox em laticínios, frigoríficos e indústrias de alimentos e bebidas em geral.

INSTRUÇÕES DE USO
Aplicar manualmente com o auxílio de uma esponja à concentração de 5,0 a 20,0% (0,5 a 2,0 Litros de produto e completar
para 10 Litros de água). Se necessário reaplicá-lo até a completa limpeza das superfícies. Enxaguar com água potável. Para
superfície de inox com muitas manchas aplicar de 20 a 40% (2,0 a 4,0 Litros de produto e completar para 10 Litros de
água). Enxaguar com água potável.

COMPOSIÇÃO
Ácido Alquilbenzeno Linear Sulfônico– biodegradável, Ácido Fluorídrico, Tensoativo não aniônico, corante e água. Ativo:
Ácido Alquilbenzeno Linear Sulfônico– biodegradável

ESPECIFICAÇÃO: Aparência: Líquido Límpido
COR: Castanho
DENSIDADE (25°C): 1,01 a 1,04
pH 1% (25°C): 1,3 a 1,33
ACIDEZ TOTAL: 16,0 a 18,0
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: PERIGO! VENENO! CAUSA QUEIMADURAS GRAVES AOS OLHOS E A PELE. CUIDADO: perigosa
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 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. Havendo contato com a pele lave as partes atingidas com água em abundância e procure
socorro médico levando 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, 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) 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
ANVISA/ AUT. FUN: 3.03.400‐6
PRODUTO NOTIFICADO NA ANVISA nº 25351.752919/2010-11
EMBALAGENS: Caixa 4 x 5 litros – BB 20 e 50 litros
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