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EKO 355
SOLVENTE EMULSIONAVEL PARA REMOÇÃO DE MANCHAS

MODO DE AÇÃO Pelos solventes hidrogenados, pelos tensoativos e emulsionantes
combinados, o produto remove toda as manchas de gorduras, óleos,
protetores solares e cremes antes do alvejamento, em roupas antes da
lavagem, funcionando como um pré-lavagem.
Devido a sua associação também com solventes glicólicos, tensoativos e
solventes hidrogenados de alto ponto de fulgor é isento de aromáticos e
possui baixo cheiro.

USADO EM Usado especialmente para pré-lavagens em roupas em geral. Podendo
ser utilizado puro diretamente na mancha ou como auxiliar na lavagem
podendo ser usado tanto em lavagem por máquinas comuns como por
máquinas com dosadores automáticos.

CARACTERÍSTICAS Preferido quando se deseja uma aplicação de rápido uso, ou quando se
tem atrasos nas execuções e se deseja recuperar otempo.

OUTROS USOS Desengraxante para peças e partes mecânicas da maquinas e
equipamentos

PRINC. ATIVO Solvente hidrogenado, tensoativos.

INDICADO PARA Indicado para remoção de manchas em roupas e tecidos.

DILUIÇÃO Em geral se utilizam 100 ml do produto para cada quilograma de roupa
seca ou de acordo com o grau de sujidade. Utilizado diluído 1:10 em agua
para lavagem de pisos , Pode ser utilizado puro aplicado diretamente nas
manchas das roupas

PREPARO Não há preparo especifico.

APLICAÇÃO Utilizado num frasco manual com pisset diretamente na
mancha das roupas.

VANTAGENS Subsitui solvente clorados na maioria das manchas existentes
em roupas de origem oleosa.

PROPRIEDADES Coloração incolor transparente, leve odor tipo solvente, PH (8,0 à 9,5) ,
biodegradável, não inflamável.

TOXIDEZ baixa.

CUIDADOS Não jogá-lo diretamente nos tecidos, mas sim na água e depois de
dissolvê-lo é que se pode colocá-lo nas roupas. Evitar o
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contato direto na pele, mas se houver, lavar com água abundantemente.
E.P.I. Óculos com proteção lateral e luvas, ambos de borracha.

E.P.I. Luvas e óculos protetivos ambos de borracha

CLIENTES Hospitais, clínicas, fábricas, frigoríficos, e similares, cozinhas industriais,
lavanderias industriais, navios, clubes, colégios
e internatos, indústrias que tem lavanderia própria, etc.

ESTOCAGEM Manter em local fresco e arejado ao abrigo da luz solar direta, longe do
calor e do alcance das crianças e de animais domésticos.

VALIDADE Vide etiqueta do produto, se observadas as recomendações acima
descritas.

EMBALAGENS Bombona 5 Lt,20 Lt,  50 Lt, e 200 Lt.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A Ekotek através de seu Departamento de Engenharia possui uma equipe especializada em
fornecer orientações sobre a utilização de seus produtos.

NOTA: As informações e recomendações contidas neste boletim são resultados obtidos em laboratório

de pesquisa e tem a finalidade de informar sobre nossos produtos, entretanto a EKOTEK, não assume

responsabilidade a respeito dos resultados obtidos, pois  não pode ontrolar todas as condições de

utilização e armazenagens. As empresas devem confirmar tais resultados com seus próprios meios e

fazer testes rigorosos para se certificarem que um determinado produto seja apropriado para a

aplicação desejada.
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