
ClickBR Branco Maior
lava roupas 

LEIA ATENTAMENTE O RÓTULO ANTES DE USAR O PRODUTO

BoletimTécnico
Informações Técnicas

Características:
-  O  sistema  de  tensoativos  aniônicos  aliado  à  alcalinidade
balanceada,  confere  elevado  desempenho  na  remoção  de
óleos, graxas, gorduras, sangue, fezes, pus, etc. Atua tanto nas
fibras naturais como nas sintéticas.
-  Todos  os  componentes  da  sua  formulação  têm  excelente
solubilidade em água, o que o 
torna ideal para qualquer tipo de máquina de lavar.
- É compatível com produtos clorados e oxigenados.
- Seu sistema complexante inibe a ação de impurezas, tanto em
águas duras como nas ferruginosas, evitando que interfiram na
lavagem.
- Seu alvejante ótico confere brilho cumulativo às roupas após
cada lavagem.

Utilização:
Para  pré-lavagem  de  roupas  brancas  e  coloridas.Nas
lavanderias  hoteleiras  e  comerciais:Para  pré-  lavagem  de
roupas  de  algodão  e  poliéster/algodão,  contendo  sujidade
pesada de óleos, graxas, gorduras de origem animal, vegetal e
mineral.

Características Físico-Químicas:
Aspecto: ..................................................... Liquido semi viscoso
Cor: .................................................................................  Branco
pH (puro a 25°C): ......................................................... 8,5 a 9,5
Densidade: (g/ml): ............................................. 1,05 a 1,10g/ml
Grau de Risco: ..................................................................  Leve

Composição:
Principio ativo, tensoativo não-iônico, agente anti redepositante,
alcalinizante,branqueador  ótico,  sequestrante,  corante,
fragrância e veículo. 

Princípio Ativo:
Linear Alquillbenzeno sulfonato de sódio.

Validade do Produto:
36 meses após a data de fabricação

Modo de Usar:
Usar 100 ml para um tanque ou máquina de lavar. Adicionar a
quantidade  diretamente  na  água  ou  no  compartimento  da
máquina
Manchas -  Aplicar um pouco do produto diretamente sobrea
mancha e após colocar no tanque ou máquina.

Precauções de uso:
CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS
DOMÉSTICOS. 
CUIDADO:Não  ingerir.  Evite  inalação  ou  aspiração,  contato
com os olhos e contato com a pele. Em caso de contato com os
olhos  e  a  pele,  lave  com água em abundância.Em caso  de
ingestão,  não  provoque  vômito,  consulte  imediatamente  o
Centro de Intoxicações 0800-7226001, levando consigo o rótulo
do  produto.  Lave  com  bastante  água  corrente  os  objetos  e
utensílios utilizados como medida antes de reutilizá-los.

Conservação:
Este  produto  deve  ser  mantido  em sua  embalagem  original
fechada,  em  ambiente  coberto  e  seco.  Evitar  temperaturas
extremas. Nunca misture produtos químicos, a menos que tal 
procedimento seja indicado pelo fabricante por escrito.

Embalagens:
Bombona de polietileno de 5,0 lt(Pc 2x5,0lt)
Bombona de polietileno de 2,00 litros

Registros Oficiais:
Produto notificado na Anvisa/MS 
Nº 25351.745672/2013-11

Utilize nossos serviços técnicos para levantamento das suas 
necessidades específicas de limpeza e tratamento.


