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START ACIDULANTE EM PÓ  é indicado para 
neutralizar resíduos químicos e dos produtos 
alcalinos utilizados no processo de lavagem 
de roupas. Preserva o brilho e a tonalidades 
das cores.  
 

VANTAGENS E BENEFÍCIOS 
 

� Reduz a possibilidade de amarelamento e 
desgaste, preservando o branco e o brilho 
das cores dos tecidos; 

� Age também contra manchas que não são 
eliminadas no alvejamento, devido ao 
caráter redutor do produto; 

� Possui ótima solubilidade em água sendo 
eficaz também em águas alcalinas. Seu 
uso permite reduzir o tempo total do 
processo de lavagem, o número de 
enxágues e consequentemente o 
consumo de água, energia e mão de obra; 

� Remove as manchas dos tecidos por 
oxidação, ajuda na remoção das sujidades 
dos tecidos através da oxidação não 
regenerativa dos microorganismos; 

� Indicado para lavanderias hospitalares, 
hotelarias, motéis, indústrias, comerciais, 
restaurantes e clubes; 

� Produto biodegradável. 
 

MODO DE USAR 
 
Utilizar de 0,5 a 1,0 g de START 
ACIDULANTE EM PÓ para cada kg de roupa 
seca. Temperatura ambiente. Manter agitação 
por no mínimo 3 minutos. 
ATENÇÃO:  Utilizar o START ACIDULANTE 
EM PÓ na última etapa do processo de 
lavagem e não utilize diretamente nas roupas. 
 
Importante:  Utilizar EPI's (luvas, botas, óculos 
de segurança e avental) ao manusear o 
produto e suas diluições. 
 
CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS 

 
Aspecto:  Pó. 
Cor: Branco 
Odor:  Característico 
pH (solução 1%):  3,5 – 4,5 
 
 
 
 

 

COMPOSIÇÃO 
 
Metabissulfito de sódio e carga inerte.  
 

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.  Não 
ingerir. Evite a inalação ou aspiração, contato 
com os olhos e contato com a pele. 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. 
 

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

 
EMBALAGENS DISPONÍVEIS 

 
20 kg. 
 

REGISTROS 
 
PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA 
ANVISA, Nº 25351.376814/2009-17 
 

RESPONSÁVEL TÉCNICO 
 
Eng. Químico Fábio Pergher     
CRQ II 023.00831 


