FICHA TÉCNICA

MONOTAN ‐ P 155
Secante Abrilhantador para Enxágüe Final
PROPRIEDADES
MONOTAN – P 155 com sua fórmula concentrada proporciona baixa dosagem no uso, garantindo menor custo de lavagem.
Promove uma secagem rápida e uniforme evitando a formação de mancha.

UTILIZAÇÃO
MONOTAN – P 155 é aplicado no enxágüe final em máquinas de lavar louças, para promover uma secagem rápida e
eliminar o aparecimento de manchas.

INSTRUÇÕES DE USO
Aplicar na água de enxágüe final à concentração de 0,01 a 0,04% (m/v) em uma temperatura de 70 a 90°C. Utilizar somente
com dosador automático.

COMPOSIÇÃO
Tensoativo Etoxilado/ Propoxilado de baixa formação de espuma, Álcool Etílico, Corante Azul, Preservante e água.

ESPECIFICAÇÃO: APARÊNCIA: Liquido Límpido
COR: Azul
DENSIDADE (25°C): 1,00 a 1,01 g/ml
PH PURO (25°C): 4,5 a 5,5

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
ASSISTÊNCIA TÉCNICA: O departamento técnico da Belaquímica está a disposição para auxiliá‐lo na correta utilização dos
produtos
EMBALAGENS: Caixa 4 x 5 litros – BB 20 e 50 litros
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