
ClickBR
amaciante blue

Boletim Técnico
Informações Técnicas

Características:
-Amaciante de roupas especialmente desenvolvido para deixar
as roupas macias e levemente perfumadas. 
-Prolonga a sensação de suavidade ao toque com  delicada
fragrância.
-Auxilia  na  operação  de  passar  deixando  as  roupas
perfeitamente lisas, fofas e perfumadas.
-Seu principio ativo com ação bactericida auxilia na desinfecção
das roupas tornando-as higienicamente mais limpas .

Utilização:
Para amaciamento de fibras têxteis na lavagem de roupas e
suave perfume.

Características Físico-Químicas:
Aspecto:  ......................................................  Líquido
semiviscoso 
Cor: ..................................................................................... Azul
pH (puro a 25°C): .......................................................  6,5 a 7,5
Densidade: (g/ml): ............................................ 0,95 a 1,05g/ml
 
Composição: 
Componente  ativo,  espessante,  corretor  de  pH,  conservante,
corante, opacificante, fragrância e veiculo.

Princípio Ativo:
Cloreto de Dialquildimetil amônio

Validade do produto:
36 meses após a data de fabricação

Modo de Usar:
IMPORTANTE: Nunca despeje o amaciante diretamente sobre
os  tecidos.  Dissolva  antes  de  usar.  Seguir  sempre  as
indicações de lavagem indicadas nas etiquetas das roupas,
Na  Máquina:  Após  lavagem,  enxaguar  removendo  bem  o
detergente. Após diluir 1 copo (200 ml) de ClickBR Amaciante
Blue  e despeje  na máquina encerramento o  ciclo.
No  Tanque:  Após  lavagem,  enxaguar  removendo  bem  o
detergente.  Após  diluir  1  copo  de  (200  ml)  de  ClickBr
Amaciante Blue e despeje em um tanque de água limpa. Deixe
o  amaciante agir por 10 minutos encerrando o ciclo. 

.

Precauções de uso:
CONSERVE  FORA  DO  ALCANCE  DAS  CRINAÇAS  E
ANIMAIS DOMÉSTICOS. 
CUIDADO:  Não ingerir,  evite a inalação, aspiração e contato
com os olhos.evite o contato prolongado com a pele.Depois  de
utilizar o produto, lave e seque as mãos.Manter o produto na
embalagem   original.Não  reutilizar  a  embalagem  vazia  por
outros fins.Não misturar   com os outros  produtos.Lavar  com
bastante água corrente os utensílios para medir ou diluir antes
de reutilizá-los.

Primeiros  Socorros:  em caso  de  contato  com os  olhos  ou
pele, lave imediatamente com água em abundância. Em caso
de  ingestão,  não  provoque  vômito  e  consulte  imediatamente
com água em abundância.em caso .Em caso de ingestão, não
provoque  vômito  e  consulte  imediatamente  o  centro  de
Intoxicações(CETOX  0800-0148110)  ou  o  médico  levando  o
rotulo do produto.

CONSERVAÇÃO:  Armazenar  o  produto  em  temperatura
ambiente, protegido de calor e de sol e de calor. 

Embalagens:
Bombona de Polietileno de 5,0 lt (Pc 2x5,0lt) 
Bombona de Polietileno de 50,0 lt

Registros Oficiais:
Produto Notificado na ANVISA/MS
Nº 25351.213100/2014-59 


