DETERGENTE ALCALINO CONCENTRADO

DETERVET
ALCALINO
Detergente Alcalino indicado para
o processo de limpeza de superfícies e
equipamentos.

VANTAGENS QUE SÓ
O DETERVET ALCALINO
TEM PARA VOCÊ!
• Uso em pisos, azulejos, balcões, paredes e
equipamentos;
• Remove rapidamente os resíduos
orgânicos;
• Remoção de sujeira, proteínas e gorduras
dos pisos;
• Uso em água quente ou fria;
• Fácil enxágue.
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ALCALINO

FICHA TÉCNICA
Tipo de formulação: Líquido.
Composição: Lauril éter sulfato de sódio, estabilizante, agente controlador de pH,
espessante, tensoativo anfótero e veículo.
Estado Físico: Líquido.
Modo de Ação: Os detergentes têm a função de diminuírem a tensão superficial
da água, porque diminuem as interações entre as suas moléculas, facilitando,
assim, que ele penetre em vários materiais para remover as sujeiras e gorduras, as
mesmas são aprisionadas no centro das micelas podendo ser removidas com
maior facilidade.
Apresentação: Frasco plástico 1, 5 e 20 litros.
REGISTRO MS. Nº: 25351.609350/2015-71.

MODO DE USO:

Aplicar o detergente na diluição de 1:200 e depois enxaguar bem com água limpa.
Recomenda-se secar todas as superfícies lavadas antes de começar a desinfecção.

APLICAÇÃO:

Detergente alcalino indicado para o processo de limpeza final de superfícies e
equipamentos. Remove rapidamente os resíduos orgânicos, apresentando alta
eficácia na remoção de sujeiras, proteínas e gorduras dos pisos. Trabalha em água
quente e fria. Produto de fácil enxágue.

PRECAUÇÕES DE USO:

Mantenha longe do fogo e de superfícies aquecidas. Não ingerir. Não inalar.
Mantenha o recipiente hermeticamente fechado em lugar ventilado. Em caso de
contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância. Não reutilizar as
embalagens. Em caso de ingestão acidental não induzir o vômito. Consulte
imediatamente o Centro de intoxicações ou um médico, levando o rótulo do
produto. CEATOX 0800-014-8110.

TOXICOLOGIA:

DL50 Dermal Aguda em ratos: > 5000 mg/kg de peso corpóreo.
DL50 Oral Aguda em ratos: > 5000 mg/kg de peso corpóreo.
Sensibilidade dérmica em cobaias: O produto é considerado não sensibilizante.
Irritação e corrosão cutânea em coelhos: O produto é considerado não irritante.
Irritação e corrosão ocular em coelhos: O produto é considerado não irritante.

INDICAÇÃO PARA USO MÉDICO:

Não há antídoto específico. Em caso de ingestão recente poderão ser realizados
procedimentos de esvaziamento gástrico. O tratamento sintomático deverá
compreender medidas de suporte como correção de distúrbios hidroeletrolíticos
e metabólicos, além de assistência respiratória. Monitorização das funções
hepática e renal deverá ser mantido. Em caso de contato ocular, proceder à
lavagem com soro fisiológico e encaminhamento para avaliação oftalmológica.

ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO
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