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FUNÇÃO: Removedor de manchas de ferrugem em tecidos em geral e outros usos. 
 

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO 
O Tira manchas de ferrugem é uma formulação à base d’água balanceada para promover a remoção de manchas de ferrugem em 
roupas, tecidos em geral e de uso náutico para remover oxidações de maresia nas superfícies metálicas e velas.  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 
Características           Análises Típicas  

Aspecto Límpido Incolor 

Massa Específica (g/cm3), a 25ºC           1,02  

 
MODO DE USO   : RECOMENDA-SE TESTAR O PRODUTO NA SUPERFÍCIE. 
 
Cuidados: EVITAR O CONTATO DO PRODUTO COM A PELE E OLHOS, USAR SEMPRE LUVAS E ÓCULOS, PRODUTO 
PODE PROVOCAR QUEIMADURAS NA PELE. Se ocorrer algum derrame sobre a pele, lavar imediatamente com bastante 
água e sabão. 
Aplicar o produto diretamente sobre a mancha de ferrugem, esta será removida em instantes, e imediatamente após a remoção, 
enxágue com bastante água. Sobre tecidos e roupas nunca passe o ferro quente sem lavar bem. Nunca aplicar o produto sobre 
superfícies de vidro ou vitrificadas, azulejos e pisos. 

 
DILUIÇÃO 
O produto está pronto para o uso, evitar diluição.  

 
VALIDADE 
36 meses. 

 
COMPOSIÇÃO 
Ácidos minerais e orgânicos, sais inorgânicos, tenso ativos e água.  

 
PRECAUÇÕES DE USO: PRODUTO INFLAMÁVEL 
Leia atentamente o rótulo antes de utilizar o produto. Durante a aplicação utilize luvas de borracha e óculos de proteção. Mantenha 
a embalagem bem Fechada. CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.  
Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do 
produto. Caso ocorra contato com a pele ou olhos lave imediatamente com água em abundância.   
Em caso de Emergência ligue: CEATOX 0800 0148110 

 
EMBALAGENS 
Frasco de 120 mL e 5L. 
 
GARANTIA LIMITADA 
As informações que esta ficha técnica fornece representam a fidelidade e a confiança de que são exatas e precisas. Contudo, 
tendo em vista as variáveis que estão alheias ao controle do fabricante, como condições e métodos de uso, estas informações não 
podem ser usadas sem que o cliente realize testes de avaliação e desempenho do produto. A Allchem Química garante que o 
produto cumprirá o especificado e se limita a devolução da importância envolvida na comercialização. 

 
DISPONIBILIDADE – ONDE ENCONTRAR O PRODUTO 
Caso necessite de auxílio para localização do produto em região próxima, entre em contato com a Allchem Química através de 
telefone, e-mail ou através de nosso site, www.allchem.com.br. 
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