
Produto Salmix 

 

LUK FICHA TECNICA 

Data Revisão 

30/11/20 

PROD-

008-0 

Revisão: 000 Página 1 de 1 

 

Elaboração Aprovação 

ALESSANDRA CUTOLO 

Elaborador 

RODRIGO SANTIAGO 

Aprovador 

Este documento é aprovado eletronicamente e não necessita de assinatura. 

 

 

Estabelecimento Fabricante 

  

   

Salmix Indústria e Comércio Ltda. 

Estrada Municipal José Benedito de Oliveira, S/N – Caixa Postal 40 – 

Bairro dos leites CEP: 18.170-970 – Piedade – SP Fone: (11) 3181-8606 

CNPJ: 02.801.279/0001-38 – IE: 526.025.859.112 

www.salmix.com.br – sac@salmix.com.br – Indústria Brasileira 

  

Nome do Produto LUK  

Indicação de Uso 

LUK é indicado para modificar a coloração a coloração da pele ferida 
exposta dos animais em decorrência de uma injuria de qualquer natureza 
para prevenir o canibalismo. LUK deve ser bem agitado antes de cada 
aplicação. 
Indicado para uso em animais de criação. 

Modo de Usar 
Aplicação no local específico até que ocorra o desaparecimento da 
coloração vermelha. Esta aplicação deverá ser realizada em dias 
alternados. 

Apresentação Caixas (6 frascos com Válvula spray de 250ml). 

Modo de Conservação 
Conservar em local seco, coberto e arejado, evitando incidência de luz 
solar direta e devidamente embalado.  

Validade Válido por 24 meses a partir da data de fabricação. 

Número de Registro   
Produto isento de registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento 

Composição  
Óleo Essencial, Água, Ácido Cítrico, Corante Azul Brilhante, Aromatizante, 
Monolaurato de Sorbitan Etoxilado 20 EO e Dióxido de Titânio. 

Advertência  
Conservar o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos.  
O produto não causa irritação dérmica. 

Método de Distribuição/  
Transporte 

Diretamente ao cliente. O produto é transportado em veículos cobertos, 
temperatura ambiente, local seco e inodoro, protegido do calor e 
intempéries. Não é permitida a presença de pragas e produtos tóxicos ou 
que exalem odor nos veículos. 

Suporte Técnico 
A equipe técnico-comercial da SALMIX está disponível para fornecer 
maiores informações sobre o produto e a empresa. 

 


