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Boletim Técnico 
 

Informações Técnicas
 
Características: 
- É um detergente completo para utilização em processos de 
lavagem de roupas com sujidade leve ou pesada. Quebra a 
tensão superficial da água. Não prejudica os tecidos e 
preserva as cores. Fácil dissolução. 
- Fácil manuseio. Como aditivo de produtos alcalinos na pré-
lavagem e na lavagem, melhora a penetração destes agentes 
no tecido, conferindo melhor resultado final. 
- Reduz enxágues iniciais de processos de lavagem. Reduz o 
consumo de água, energia e tempo no processo de lavagem. 
- Seu nível de espuma controlada proporciona maior ação 
mecânica durante o processo de lavagem e reduz o número 
de enxágues finais. 
- Contém branqueador óptico, que proporciona maior brilho às 
roupas coloridas e brancas. 
- Seguro para as roupas coloridas e qualquer tipo de tecido. 
- Lavagem de cobertores e roupas finas.  
- Eficaz na remoção de óleos, gorduras, bem como fezes, urina 
e sangue. Pode ser usado em qualquer tipo de máquina. 
 
Utilização: 
É indicado para a umectação, pré-lavagem e lavagem de 
roupas brancas e de cores firmes de algodão e 
poliéster/algodão, com sujidade leve ou pesada em 
lavanderias comerciais, industriais, hospitalares e hoteleiras. 
 
Características Físico-Químicas: 
Aspecto: ................................................ Líquido translucido  
Cor: ...............................................................................Azul 
pH (Puro a 25°C): ................................................. 6,5 a 7,5 
Nível de Espuma: ...................................................... Médio  
Densidade: (g/ml): .....................................  1,00 a 1,10g/ml 
Grau de Risco.............................................................  Leve 
 
Composição: 
Tensoativos não-iônicos, branqueador ótico, sequestrante, 
conservante, corante e veículo. 
 
Princípio Ativo: 
Álcool graxo etoxilado 
 
 

 
Validade do Produto: 
36 meses da data de fabricação 
 
Modo de Usar: 
Dosagem: De 3,0 a 8,0 ml/kg de roupa seca. 
Nível de água: Baixo. 
Temperatura: A frio ou até 90°C. 
Tempo de operação: 5 a 20 minutos. 
 
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 imediatamente com água em 
abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e 
consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico 
levando o rótulo do produto. Lave com bastante água corrente 
os objetos e utensílios utilizados como medida antes de 
reutilizá-los. 
Telefone de emergência (CEATOX): 0800-7226001 
Contém Tensoativo Biodegradável. 
 
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 20,0 lt 
Bombona de Polietileno de 50,0 lt  
 
Registros Oficiais: 
Produto saneante notificado na ANVISA 
Nº 25351.175928/2013-11 
 
Utilize nossos serviços técnicos para levantamento das 
suas necessidades específicas de limpeza e tratamento. 
 
 


