Edição 2017

UNICIDE® OPP
Fungicida
Descrição:

Fungicida a base de 4-cloro-3-metilfenol e 2-fenilfenol.

Aspecto:

Líquido límpido amarelo a castanho, com leve odor de fenólico.

Densidade:

1,20 – 1,25 g/cm³ a 20°C.

pH (sol. 10%):

10,0 – 11,5

Compostos Fenólicos:

Mín. 41,7%

Carga iônica:

Aniônico.

Solubilidade:

Solúvel em água, alcoóis e glicóis

Aplicação:

Curtimento ao cromo, tanino e processos de recurtimento.

Propriedades:

Trata-se de um composto muito solúvel, que produz emulsão fina e de fácil
distribuição na superfície do couro. Aliada à boa distribuição, o UNICIDE®
OPP possui ótima fixação nas fibras, criando assim uma camada protetora
de fungicida contra mofos e fungos.
A especial composição de substâncias ativas faz do UNICIDE® OPP um
biocida de amplo espectro de ação. Atuando sobre couros wet blue, wet
white ou curtidas com tanantes vegetais, na estocagem prolongada ou de
curta duração.

Sugestão de uso:

UNICIDE® OPP deve ser diluído em 10 partes de água antes do uso.
Conforme a proteção desejada, sugerimos aplicar as seguintes doses:
•
•
•

Armazenagem:

Curtimento ao cromo: a partir de 0,3% sobre o peso tripa.
Peles ovinas e caprinas: a partir de 0,4% sobre o peso caleirado.
No engraxe: 0,05 – 0,1% sobre o peso rebaixado.

Recomendamos conservar o produto fechado em sua embalagem original,
em ambiente limpo controlado e sem temperaturas extremas.

Embalagem:

Bombonas de 30 Kg ou IBC com 1.100 Kg.

A informação deste folheto é, segundo nosso critério, correta.
Não obstante, como as condições de uso destes produtos fogem do nosso controle, não podemos nos responsabilizar pelas conseqüências de sua utilização.
The recommendations and data given in this leaflet are based on information we believe to be reliable.
They are offered in good faith, but as conditions and use of our products are beyond our control, we cannot accept responsibility for results obtained.
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