
 

TAESA 201 

 
CARACTERÍSTICAS 

Líquido viscoso, neutro, composto por substância tensoativa aniônica, não iônica, e com ótimas 

propriedades umectantes, dispersantes e emulsionantes. 

PROPRIEDADES 
Fácil dissolução. Ótimo poder de umectação e detergência. Não maltrata a epiderme. Não ataca superfícies 
pintadas, metais em geral, plásticos e madeiras. Ótimo agente formador de espuma. Não contém perfume. 
Facilmente removido no enxágue. 

FINALIDADE 
Indicado para limpar manualmente superfícies pintadas ou esmaltadas, metais ferrosos ou não ferrosos, 
plásticos, azulejos, vidrarias de laboratório, equipamentos e utensílios. 
 

MODE DE USO 

Adicionar o produto lentamente à água preferencialmente morna, com leve agitação. A solução deve ser 

preparada na concentração de 0,2 a 1% (de 20ml a 100ml do produto para se preparar 10 litros de solução). 

Aplicar sobre as superfícies a serem limpas, com auxílio de esponja ou escova ou ainda através de 

equipamentos geradores de espuma. Deixar agir por alguns minutos, proceder a ação mecânica e enxaguar 

bem em seguida. Recomenda-se a utilização de EPIs durante a preparação e aplicação da solução (luvas, 

botas emborrachadas e avental vinílico). 

 

 

 

 

 

 

 

PRECAUÇÕES E PRIMEIROS SOCORROS 

Cuidado! Perigosa a ingestão. Evite a inalação, contato com os olhos ou com a pele. Em caso de contato, 

lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão não provoque vômito e consulte 

imediatamente um Centro de Intoxicação ou Serviço de Saúde mais próximo, levando, sempre que possível, 

o rótulo ou a embalagem do produto. Depois de utilizar este produto, lave e seque as mãos. Para maiores 

informações, consulte a Ficha de Segurança do Produto (FISPQ). 

 

ARMAZENAMENTO 

Mantenha o produto em sua embalagem original e fora do alcance de crianças e animais domésticos. Não 

reutilize a embalagem vazia. Mantenha o produto em local fresco e arejado. 

EMBALAGENS DISPONÍVEIS: Caixa 4x5 e BB 20L. 
                                         

                                                     ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Aspecto: líquido amarelo 

pH: 8,00 a 8,50 

Viscosidade: 180,00 a 200,00 segundos 

Densidade (25º): 1,050 a 1,060 g/L 

Composição: Ácido sulfônico, agentes controladores de pH, neutralizantes, carga, conservante, 

corante e veículo. 

Princípio Ativo: Ácido Sulfônico 

 


