
Instruções de Fornecimento

FEED

Adicione o antioxidante SANTOQUIN® Líquido diretamente em gorduras, óleos, farinhas de origem animal, premixes ou na 
própria ração.

Recomendação de uso

SANTOQUIN® Líquido - (91% etoxiquin) *

• Adicionar de 400 a 1000 g/t  de farinhas de origem animal.
• Adicionar de 150 g/t de forragem desidratada.
• Adicionar 125 g/t de ração.

Características do Produto
SANTOQUIN® Líquido
Aparência:            Líquido alaranjado a marron escuro
Odor:            Doce
Solubilidade em água:         75mg/L a 25oC
Solubilidade em óleo:          Solúvel
Gravidade específica:          1,029 a 25oC
Viscosidade:                        180CS a 25oC
Embalagem:                         Tambor metálico 200kg

Validade
SANTOQUIN® Líquido
• 3 anos quando armazenado adequadamente

Instruções de Armazenamento e Precauções
Conservar o produto na embalagem original à temperatura ambiente, ao abrigo da luz solar. Precauções: Ao manusear o 
produto usar equipamentos de segurança (óculos, máscara, luvas de borracha e roupas protetoras). Evitar contato com 
olhos, pele e roupas. Evitar aspirar o pó. Não provar ou ingerir. Em caso de contato acidental, lavar as mãos após o manuseio. 
Primeiros Socorros: Olhos e pele: Em caso de contato, lavar imediatamente com água abundante por no mínimo 15 minutos. 
(Remover lentes de contato quando possível.) Se os sintomas persistirem, procurar um médico.
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Verificar a disponibilidade do produto de acordo com cada país.

OBSERVAÇÃO: Embora as informações aqui contidas sejam apresentadas em boa fé e consideradas corretas até a presente data, a Novus International, Inc. não garante resultados satisfatórios baseados em 
tais informações e fica exonerada de quaisquer responsabilidades por danos ou perdas decorrentes do uso destas informações ou produtos a que as informações se referem e NÃO ENDOSSA OU GARANTE, 
EXPLÍCITA OU IMPLICITAMENTE, A COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO PARA FINS DE QUALQUER NATUREZA, exceto os citados nas condições de vendas da Novus. Nada aqui contido deve ser 
interpretado como recomendação de uso de produto ou processo em conflito com qualquer patente e a Novus International, Inc., não endossa ou garante, explícita ou implicitamente, que o uso não infringirá 
nenhuma patente.
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* A quanitdade de etoxiquina na alimentação animal não deve exceder 150mg/kg do alimento terminado ou 150ppm.


