
START REMOVEDOR DE FERRUGEM 
 

 

 Informações Técnicas 
 

 
 

LIMA & PERGHER IND. COM. E REP. LTDA. 
FONE: (34) 3292-6100 - FAX (34) 3292-6161 

INDÚSTRIA BRASILEIRA 
www.startquimica.com.br 

030412 ANA 

 
START REMOVEDOR DE FERRUGEM é um 
agente de remoção das manchas provocadas 
pelo elemento químico ferro e neutralizador de 
resíduos alcalinos. 
 

VANTAGENS E BENEFÍCIOS 
 

� Ideal para roupas hospitalares, hotéis, 
motéis e indústrias; 

� Por eliminar manchas de ferrugem durante 
a lavagem, diminui o reprocesso das 
roupas; 

� Evita o amarelamento das roupas; 
� Produto biodegradável. 
 

MODO DE USAR 
 
Para manchas de ferrugem localizadas: 
Aplicar START REMOVEDOR DE 
FERRUGEM diretamente sobre a mancha e 
deixar agir por 10 minutos. Em seguida, 
enxaguar com água em temperatura ambiente.  
Para remoção de manchas de ferrugem 
generalizadas: Utilizar de 5 a 15 ml de 
START REMOVEDOR DE FERRUGEM por 
kg de roupa seca e temperatura de ambiente 
ou até 60º C por 10 minutos no mínimo. 
ATENÇÃO:  Ataca tecidos do tipo seda 
javanesa, tafetá e viscose. 
 
Importante:  Utilizar EPI's (luvas, botas de 
proteção e avental) ao manusear o produto e 
suas diluições. 
 

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS 
 
Aspecto:  Líquido 
Cor: Incolor 
Odor:  Inodoro 
Acidez: 4,8 – 5,8 ml de NaOH 0,2N 
 

COMPOSIÇÃO 
 
Ácido oxálico, dispersante 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.  Não 
ingerir. Evite a inalação ou aspiração, contato 
com os olhos e contato com a pele. Em caso 
de contato com os olhos e 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. Depois de utilizar este produto, lave e 
seque as mãos. Não aplicar em superfícies 
aquecidas. Não misturar com outros produtos 
químicos. Abra a embalagem 
cuidadosamente, prevenindo qualquer contato 
com o produto; use os EPI’s. CEATOX - 
Centro de Assistência Toxicológica 24 horas - 
0800 0148 110. 
 

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

 
EMBALAGENS DISPONÍVEIS 

 
5 L. 
 

REGISTROS 
 
PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA 
ANVISA, Nº 25351.581479/2010-01 
 

RESPONSÁVEL TÉCNICO 
 
Eng. Químico Fábio Pergher     
CRQ II 023.00831 


