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START DETERGENTE LÍQUIDO PARA 
ROUPAS é um detergente concentrado para 
pré-lavagem e lavagem de roupas de algodão 
e poliéster/algodão. Devido sua alta 
concentração de tensoativos tornam-se ideal 
na remoção de diversos tipos de sujidades 
(óleos e gorduras e manchas). 
 

VANTAGENS E BENEFÍCIOS 
 

� Devido ao elevado teor de agentes ativos 
possibilita uma rápida umectação, 
acelerando o processo de remoção das 
sujidades, reduzindo o tempo de lavagem 
e o desgaste do tecido; 

� Conserva sua eficiência mesmo quando 
utilizado em água dura ou na presença de 
ferro; 

� Ideal para roupas hospitalares, hotéis, 
motéis e indústria em geral; 

� Produto biodegradável. 
 

MODO DE USAR 
 
Utilize de 2 a 8 ml de START DETERGENTE 
LÍQUIDO PARA ROUPAS  para cada kg de 
roupa seca e nível baixo de água. Deixe agir 
por no mínimo 10 minutos. 
 
Importante:  Utilizar EPI's (luvas, botas, óculos 
de segurança e avental) ao manusear o 
produto. 
 

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS 
 
Aspecto:  Líquido 
Cor:  Branco 
Densidade:  1,0237 g/cm3 

pH (tal qual): 6,0 – 7,0 

 

COMPOSIÇÃO 
 
Ácido sulfônico, coadjuvantes, neutralizante, 
opacificante, hidrotopo, aditivos, enzimas, 
espessantes, solventes, tensoativo não iônico, 
sequestrante, branqueador, conservante e 
veículo. 
 
 
 
 
 
 

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM 
 
Mantenha o produto em sua embalagem 
original, ao abrigo de luz e bem fechada após 
o uso. Não reutilize a embalagem vazia para 
outros fins. 
 

PRECAUÇÕES 
 
CONSERVE FORA DO ALCANCE DE 
CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.  
CUIDADO! Perigosa sua ingestão. Não ingerir. 
Evite a inalação e o contato com o produto. 
Em caso de contato com os olhos, lave 
imediatamente com água em abundância. Em 
caso de contato com a pele, lave 
imediatamente com água em abundância. Em 
caso de ingestão, não provoque vômito e 
consulte imediatamente o Centro de 
Intoxicações ou o médico levando o rótulo do 
produto. Evite o contato prolongado com a 
pele. Depois de utilizar este produto, lave e 
seque as mãos. 
 

PRAZO DE VALIDADE 
 
36 meses a partir da data de fabricação. 

 
EMBALAGENS DISPONÍVEIS 

 
20L e 50L. 
 

REGISTROS 
 
PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA 
ANVISA, Nº 25351.157140/2004-31 
 

RESPONSÁVEL TÉCNICO 
 
Eng. Químico Fábio Pergher     
CRQ II 023.00831 


