
Prolab Ácido
Detergente Laboratorial

FICHA TÉCNICA

To d o o c u i d a d o p a r a v o c ê t e r t o d a s e g u r a n ç a

Prolab Ácido faz parte do sistema de limpeza e conservação 
da Labnews. Composto por detergentes especiais e 
equipamentos de lavagem que racionalizam e aperfeiçoam 
as rotinas de processamentos de vidrarias laboratoriais e 
instrumentais.

PROPRIEDADES

Prolab Ácido é uma solução concentrada e de baixa espuma, 
composta por mescla de tensoativos não iônico e ácido 
cítrico, com uma formulação balanceada que agrega alto 
desempenho e segurança na limpeza das vidrarias 
laboratoriais delicadas, materiais em poliestireno, aço inox e 
alumínio. Com finalidade de remover as manchas, oxidações, 
placas minerais, sais e neutralizar o pH após uma limpeza 
alcalina em lavadoras ultrassônicas, automáticas e na 
limpeza manual.

Prolab Ácido pode ser utilizado em águas duras, não altera 
ensaios enzimáticos e é isento de fosfatos tendo como 
características especiais: espuma controlada (mesmo com a 
agitação intensa e constante das lavadoras automatizadas) e 
excelentes propriedades de drenagem.

COMPONENTES ATIVOS

Tensoativos não iônico, ácido cítrico, Isotiazolinonas, 
estabilizante e água purificada qsp.

MODO DE USAR

1. É recomendado, antes de iniciar o processo de limpeza, 
avaliar o tipo do material a ser lavado, em relação: 
reatividade, resistência química (ver restrições de uso) e 
resistência térmica (alguns materiais podem perdem a 
calibração ou ficar deformados). 

2. Retire o excesso de impurezas facilmente solúveis por meio 
mecânico ou lavando-os em água corrente.

(Limpeza Manual / Ultrassônica)

1. Preparar uma solução de limpeza, com água na temperatura 
40°C a 80°C. Esta solução pode ser preparada num recipiente 
plástico, de aço inox, numa cuba de lavadora ultrassônica, 
previamente limpa. Nas seguintes concentrações: 

Sujeira leve: 20 ml por litro (diluição a 2%) 

Sujeira intensa: 40 ml por litro (diluição a 4%). 

2. Mergulhe completamente os materiais na solução deixando 
por aproximadamente 60 minutos (se a sujidade for muito 
intensa recomenda-se um banho de até 24 horas).

3. Após este período retirar os materiais do banho, se 
necessário faça uma rápida escovação. 

4. Enxaguar em abundância, eliminando completamente os 
resíduos de detergente. O último enxágue é recomendado com 
água deionizada (destilada).

5. Na secagem de vidrarias calibradas é recomendada estufa a 
37°C ou em temperatura ambiente colocadas em escorredores 
ou mantendo invertido em posição inclinada. Em materiais não 
calibrados podem ser usadas temperaturas superiores a 60°C.

(Lavadoras Automatizadas)

1. Programe a diluição no dosador do equipamento de acordo 
com a quantidade de água que é utilizado na câmara de 
lavagem e a temperatura de 40°C a 80°C.

Sujeira leve: 20 ml por litro (diluição a 2%) 

Sujeira intensa: 40 ml por litro (diluição a 4%).

Por exemplo: se a câmara de lavagem trabalha com 10 litros de 
água deverá ser programado para ser dosado 200 ml (2%) ou 
400 ml (4%).

2. Coloque a pinça do dosador dentro do galão e o equipamento 
diluirá automaticamente o produto. (ver instruções do 
fabricante)

OBS: Verifique se a vidraria a ser lavada não contém nenhuma 
substância com alta geração de espuma. Isto pode dificultar a 
lavagem e o enxágue. Os tempos, temperaturas, concentração 
e números de enxágues devem ser analisados e validados de 
acordo com o tipo de vidraria, sujidade e desempenho da 
lavadora.

baixa espuma

empresa c
ertificad

a

ANVISA

boas prát
icas

de fabric
ação

Rev. 02 - 24 / 05 / 2010



Av. Lacerda Franco, 172 - Cambuci - São Paulo - SP 
Cep 01536-000 - PABX: (11) 3275.1166

PRESERVAÇÃO
DA VIDA

Conheça toda a nossa linha de produtos para limpeza, 
desinfecção e esterilização no site: www.grupoldm.com.br
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A Labnews | Grupo LDM é a primeira empresa especializada em CME* que possui o Certificado de Boas Práticas de Fabricação ANVISA.
*CME - Central de Material e Esterilização.

Prolab Ácido
Detergente Laboratorial

NOVO LACRE DE PROTEÇÃO

DADOS FÍSICO QUÍMICOS

Solubilidade em água: Miscível

2,1 - 3,1

Líquido Transparente

Característico
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EMBALAGENS / RENDIMENTOS

Prolab Ácido está disponível na seguinte embalagem:

- 5 Litros: Rendem até 250 litros

PRECAUÇÕES DE USO

(Utilizar EPI): CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E 
ANIMAIS DOMÉSTICOS. Não ingerir. Evite a inalação ou 
aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Em 
caso de contato com os olhos e pele, lave imediatamente 
com água em abundância. Evite o contato prolongado com a 
pele depois de utilizar este produto, lave e seque as mãos. Em 
caso de ingestão não provoque vômito e consulte 
imediatamente o centro de intoxicações ou o médico 
levando o rótulo do produto.

CEATOX (Centro de assistência toxicológica): 0800-0148110

RESTRIÇÕES DE USO 

Não misturar o Prolab Ácido a outros produtos químicos 
puros como, por exemplo: produtos alcalinos (soda cáustica, 
hipoclorito de sódio, etc.). Não utilizar em materiais 
banhados de ouro, prata, niquelados, cromados ou 
produzidos em aço carbono.

ARMAZENAGEM

Prolab Ácido deve ser mantido em sua embalagem original, 
em local seco, sob temperatura ambiente. Não expor o 
produto à luz solar direta e umidade.

TRANSPORTE

O produto pode ser transportado por vias aérea, marítima e 
terrestre. Deve ser mantido em sua embalagem original, em 
local seco, sob temperatura ambiente.

LEGISLAÇÃO

- Produto risco I - PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA 
ANVISA Nº 25.351.752.667.2009-89 - Categoria: 

- Detergente Uso Profissional:
    RDC Nº 42, 13 de agosto de 2009.

- Informações de rótulos:
   RDC Nº 40 de 05 de junho de 2008.

    RDC n° 184, de 22 de outubro de 2001.

- Boas Práticas de Fabricação:
   Portaria Nº 327 / SNVS / MS, de 30 de junho de 1997
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