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INJECT SOUR 
Acidulante e Neutralizante 

PRODUTO CONCENTRADO PARA  ACABAMENTO TÊXTIL 

 

� Elevado poder de neutralização de alcalinidade e Cloro residuais; 
� Age, de modo gradual e controlado, sem prejudicar as fibras do 

tecido 
� Especialmente formulado para utilização em qualquer tipo de 

água, tanto dura como ferruginosa; 
� Reduz a quantidade de enxagues finais, proporcionando economia 

de água, mão de obra, energia e tempo; 
� Aumenta a vida útil dos tecidos ao eliminar resíduos alcalinos e de 

Cloro; 
� Age como auxiliar na remoção de manchas, que não foram 

removidas pelo processo convencional de lavagem, e são 
susceptíveis ao meio redutor gerado pelo produto; 

� Apresenta a melhor relação custo/benefício do mercado. 
 

Composição: 
Agente Anti-Cloro, agente acidulante e agentes sequestrantes, conservante e veiculo 
aquoso. 

Finalidade e Uso: 
Em lavanderias Hospitalares, Comerciais, Hoteleiras e Industriais, para a neutralização 
de resíduos de agentes de alvejamento químico e alcalinos, em todos os tipos de 
tecidos. 

Especificação Técnica: 
Aspecto: líquido Capacidade Neutralização de Cloro: 120 mg Cl/g de Inject Sour 
Cor: incolor  Capacidade Neutralização de NaOH: 180 mg NaOH/g de Inject 
Sour 
Odor: característico Densidade aparente: (1,100-1,300)mg/L 

Modo de Usar: 
Neutralização: 1,0 a 2,0 mL de INJECT SOUR por Kg de roupa seca. O produto 
INJECT SOUR deve ser adicionado ao ciclo específico de neutralização, através do 
sistema automático de dosagem INSERTMATIC, com água fria, em nível baixo de 
água. 

Embalagem: 
* Bombona cilíndrica de polietileno, contendo 5kg, 20 Kg,50kg  de INJECT SOUR. 

Registro/M.S.: 3.2186.0026 
Precauções de Uso: 
Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos. Em caso de ingestão, 
não provocar vômitos e procurar imediatamente o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde 
mais próximo. Em caso de contato com os olhos, lave-os com água em abundância. 
Persistindo a irritação, consulte um médico. Não reutilize a embalagem vazia para outros fins. 


