
ProMaster700
Facilitador de passadoria 

Uso Institucional
Proibida venda direta ao público

Produto exclusivamente de uso profissional
LEIA ATENTAMENTE O RÓTULO ANTES DE USAR O PRODUTO

Boletim Técnico
Informações Técnicas

Características:
-  Roupa macia e gostosa de usar: Elimina resíduos de cloro,
evitando  desgaste químico dos tecidos e  prolongando a  sua
vida útil.
- Elimina os resíduos de produtos da lavagem, evitando que as
roupas fiquem amareladas.

Utilização:
Nas  lavanderias  hoteleiras,  comerciais,  industriais  e
hospitalares, como auxiliar de passadoria.

Características Físico-Químicas:
Aspecto: .......................................................................... Líquido
Cor: .................................................................................. Branca
pH (Puro a 25°C): ......................................................... 6,0 a 7,0
Densidade: (g/ml): ............................................ 0,95 a 1,05 g/ml
Grau de Risco ....................................................................  Leve

Composição:
Tensoativo  catiônico,  tensoativo  não-iônico,  opaciificante,
conservante,fragrância  e veículo.

Princípio Ativo:
Cloreto de dialquil dimetil amonia

Validade do Produto:
06 meses após a data de fabricação

Modo de Usar:
Utilizar puro com auxilio  de pulverizador. Aplicar uma pequena
quantidade de produto sobre a roupa antes passar com ferro ou
calandra.  

Precauções de uso: 
CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS
DOMÉSTICOS. 
CUIDADO:  Não  ingerir.  Evite  inalação  ou  aspiração,  contato
com os olhos e contato com a pele. Em caso de contato com
olhos e 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. Lave com bastante água corrente os objetos
e  utensílios  utilizados  como  medida  antes  de  reutilizá-los.
Telefone de emergência(CEATOX): 0800-7226001.
Obrigatório o uso de EPI.

Conservação:
Este  produto  deve  ser  mantido  em  sua  embalagem  original
fechada,  em  ambiente  coberto  e  seco.  Evitar  temperaturas
extremas. Nunca misture produtos químicos, a menos que tal 
procedimento seja indicado pelo fabricante por escrito.

Embalagens:
Bombona de 5,0 lt (Pc. 2x5,0lt)

Registros Oficiais:
Produto notificado na ANVISA
No 25351.450596/2015-21

Utilize nossos serviços técnicos para levantamento das suas 
necessidades específicas de limpeza e tratamento.


