Soluções Inteligentes
em Higiene e Limpeza

Informativo TécnicO

AlLav

O PRODUTO

AlLav é um detergente líquido que
associa a ação de tensoatividade à de
alcalinidade controlada, para a remoção de
gorduras e sujeiras de bandejas, panelas,
utensílios de alumínio ou de aço inox, sem o
risco de ação muito agressiva nas lavalouças.

COMO USAR

A dosagem do produto na máquina deve ser feita por dosador
automático, precisando manter uma relação constante de 30 a 40 ml
por litro de água no tanque (3 a 4%), para uma limpeza ótima das
louças.
APLICAÇÕES
As máquinas automáticas de lavar louças agem por
ação tensoativa e ação alcalina para removerem as
sujeiras e gorduras de pratos, talheres e louças, com a
ajuda da água quente. Como a ação mecânica nessas
máquinas é relativamente pequena e não dirigida, os
produtos comuns oferecem uma ação química
extremamente forte para conseguirem remover as
sujeiras que, muitas vezes, estão incrustadas nas
superfícies. Ocorre que essa ação química muito forte,
além de remover a sujidade, ataca os materiais mais
sensíveis, como o alumínio e o aço inox. AlLav foi
desenvolvido para remover essas sujeiras, sem agredir
os materias e dando um acabamento final excelente nos
utensílios.
PRECAUÇÕES NO USO
Evite a inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato
com a pele. Em caso de inalação, remover a pessoa para local
ventilado. Em caso de contato com os olhos e pele, lave
imediatamente com água em abundância. Persistindo a irritação,
procurar médico de imediato. Não ingerir. Em caso de
ingestão, não provocar vômito; buscar o Centro de saúde ou de
Intoxicações mais próximo, levando o rótulo ou a embalagem.
Não se deve dar nada, por via oral, a uma pessoa inconsciente.

Características Físicas e Organolépticas
aspecto.......................................... líquido incolor
odor................................................... característico
0
densidade em g / l a 20 C.............. 1050,0 a 1070,0
Características Químicas
pH tal qual.............................................. 10,0 a 11,0

CUIDADOS ESPECIAIS
 E s t o c a g e m : N o r m a l .  Tr a n s p o r t e :
Normal.Manuseio: Normal. Embalagem em
uso: Manter fechada e não retornar produto para a
mesma. Embalagem vazia: Não reutilizar; prélavar e descartar de forma seletiva, preservando o
meio-ambiente.Produto ácido: não cheirar,
nem aspirar o produto diretamente.
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Outras informações
 Embalagens: caixa com 4 x 5 litros.  Prazo de validade: 24 meses, se corretamente
estocado.  MS - Autorização 3.05800-1.
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