
 

 

 

 

 

INDUSTRIAL   LTDA. 

 

FICHA   TÉCNICA DE PRODUTO 
 

PRODUTO: SEMORIN TIRA FERRUGEM – SANEANTE DOMISSANITÁRIO.  
 

Classificação do Produto: 
Produto de Risco I – Detergente Ferruginoso Desencrustante. 

Notificação na ANVISA: 
Registro Nº - 253515.17508.2009.30 

Apresentação:       
           Produto apresentado em frascos de 50 ml, e galão de  5000 ml.  

Finalidade do Produto:  
Produto destinado á remoção de manchas de ferrugem impregnadas em roupas e tecidos 
em geral. 

Restrição ao Uso:                     
            Tecidos sintéticos, couros, plásticos, pisos e azulejos em geral, pedras de Mármore,   
            Granito, Alumínios, Esmaltados, Inox, etc. 

            Dados Analíticos do Produto. 
           Aspecto: Líquido transparente. 
           Cor:  Incolor levemente amarelado. 
            Odor: Irritante devido a liberação de vapor ácido. 
           PH:  1,00 

Densidade: 20° C    1,04 g/cm3. 
Corrosividade: Mediana, tomar os devidos cuidados de manuseio e aplicar somente 
sobre superfícies plásticas. 

Composição do Produto:         
1-Ácido Oxálico..  

2-Água Deíonizada.         .                          

Função dos Componentes da Fórmula:    
Principio ativo- Ácido oxálico inorgânico fraco, caustico, corrosivo á pele, mucosa e 
membrana. 
Veículo. 

Inscrição das Matérias-Primas: 
1-CAS nº  *****     Merck Index, 10ª ed., monog 6784. 
2-CAS nº   7732 - 18 - 5 

Dados de Estabilidade: 
O produto apresenta-se estável nas condições de estocagem indicadas e pelo prazo de 
validade estabelecido.   

Precauções:  
Não passar a ferro antes de enxaguar. Aplicar somente em tecidos, usar luvas durante a 
aplicação. Em tecidos coloridos, testar em local não visível antes de usar. Não utilizar em 
tecidos nas cores bege e cáqui. Não aplicar sobre vidros, cristais, superfícies vitrificadas  

( mármore, granito) ou esmaltados, metais e congêneres.  

 

PERIGO - VENENO:  
Perigoso se ingerido, em contato com os olhos e pele, lavar cuidadosamente com água. 
Não misturar com água na embalagem original. Em caso de ingestão, não provocar vômito 
e consultar imediatamente o centro de Intoxicações ou o serviço de saúde mais próximo, 
levando consigo a embalagem do produto. Manter fora do alcance de crianças e animais 
domésticos. O semorin causa queimaduras.  Não reutilizar a embalagem vazia. 

            Técnico Responsável : 
            Pedro Gonçalves Silva  CRQ 042222 75. 
 

Rua: Kobe, 209  -  Jardim Japão - SP – 02137-010-  TEL (011) 2939.8900 - FAX  Ramal 203. 
 


