
RUST ACTION
 

TIRA-NÓDOAS E AGENTE DE PRÉ-
TRATAMENTO DE TECIDOS PARA A
REMOÇÃO DE MANCHAS DE FERRUGEM

Adequado para uso na fase de pré e pós-

remoção de nódoas

Adequado para utilização em lavandarias

profissionais e industriais

Otimizado para uso com produtos do

sistema Oxipur para a redução da percentagem

de resíduos

Tira-nódoas e agente de pré-tratamento de tecidos para a remoção de manchas de ferrugem Pode ser
usado na maioria dos tecidos de algodão, poliéster, algodão/poliéster, lã, seda e viscose. Ideal para a

remoção de manchas que normalmente não podem ser removidas por lavagem mecânica, permitindo uma
redução na percentagem de resíduos.
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COMO USAR

Aplicar o produto diretamente sobre a nódoa. Deixar atuar durante pelo menos 15 minutos e depois
proceder à lavagem indicada para o tipo de tecido. No caso de nódoas particularmente difíceis, repetir a
operação e esfregar com uma escova.

Para mais informações, contactar o serviço técnico da Sutter Professional.

DILUIÇÃO

Pronto para o uso.

DADOS TÉCNICOS

APARÊNCIA: Líquido claro
COR: Incolor/amarelo
ODOR: Técnico
COV: 0,00%

PH Substância activa total [%] Densidade (g/ml) Pressão (bar) Viscosidade (cP) Resíduo seco total [%]

< 2 20 ± 1 1.085

PRECAUÇÕES

Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves. Use luvas de proteção e proteja os olhos/o rosto. EM
CASO DE INGESTÃO: Enxaguar a boca. NÃO provocar o vómito. SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou
o cabelo): Retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água ou tomar um
duche. EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que
não dificulte a respiração. SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com
água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a
enxaguar. Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico. Contém
ÁCIDO HIDROXIETILIDENODIFOSFÔNICO, ÁCIDO OXÁLICO, 2-AMINOETANOL. Não ingerir.

PERIGO

RUST ACTION
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NOTA

Para peças de vestuário delicadas ou coloridas, verifique a compatibilidade numa área oculta antes de
utilizar. Prestar especial atenção à compatibilidade com linho, poliamida, lycra e tecidos acrílicos. Seguir
sempre as indicações de lavagem na etiqueta das roupas. Armazenar à temperatura ambiente. Não
transferir o produto da embalagem original.
Antes de usar, sempre consulte a Ficha Técnica e a Ficha de Segurança, com o cenário de exposição, do
produto. Use EPI indicados na Ficha de Segurança.
A Sutter Professional declina qualquer responsabilidade por eventuais danos causados pelo uso indevido do
produto.
Em caso de ingestão acidental consulte o Centro de Informação Anti-Venenos Tel. +351 808 250 143
(Portugal).
Reservado para uso profissional. Ficha de segurança fornecida a pedido.

EMBALAGEM

Código Formato Quantidade Pallet

5632 ml 500 6 25x4=100
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