DETERGENTE PARA ROUPA
DETERGENTE LÍQUIDO DE ROUPA PARA MÁQUINA
Propriedades
Detergente de roupa para utilização profissional em máquina, concentrado e completo
em forma de gel. Formulado para atuar em todo o tipo de águas, contém uma mistura de
tensoativos e sabão eficaz em todo o tipo de sujidade e, ainda, enzimas que ajudam na
remoção de manchas e sujidades difíceis especialmente de sangue, urina, relva e vários
produtos alimentares. Contém agentes sequestrantes e um branqueador ótico que
asseguram uma maior duração da brancura. É um detergente de uso geral utilizado na
maioria das situações de lavagem de roupa profissional funcionando eficazmente em todo
o tipo de roupa e para programas com ou sem pré-lavagem até 70ºC. Aconselha-se a
combinação deste detergente com o nosso aditivo alcalino para roupa com sujidades difíceis
tais como gorduras, urina, nódoas fecais, sangue, restos orgânicos, etc.
• Com enzimas e branqueadores óticos;
• Em gel para uma limpeza em profundidade;
• Deixa a roupa com um perfume duradouro.

Aplicações e Modos de Utilização
Detergente líquido para lavagem de roupa branca e de cor em instituições como
colégios, creches, hospitais, lavandarias industriais, matadouros, etc. O doseamento pode
ser feito manualmente no reservatório próprio da máquina ou através de bombas
doseadoras apropriadas. O doseamento depende da sujidade da roupa a tratar, da
temperatura de lavagem e da dureza da água necessitando de testes de lavagem para cada
caso concreto.
Dosagens:
Ligeira

Média

Difícil

g/kg roupa

g/kg roupa

g/kg roupa

Pré-lavagem

2-5

5-8

8-15

Lavagem

5-10

10-15

15-30

Sujidade

Composição
•
•
•
•
•

Tensoativos aniónicos e sabão: entre 5-15%;
Tensoativos não iónicos: entre 15-30%;
Fosfonatos: < a 5%;
Enzimas, branqueadores óticos, perfumes;
Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Benzyl Salicylate e Hexyl Cinnamal.

Especificações
Parâmetros

Valores

Unidades

Aspeto a 20ºC

Gel

-

Cor

Azul

-

Odor

Floral

-

pH (puro)

9,0 - 10,5

-

200 - 500

cP

29,5 - 32,5

%

Viscosidade (20ºC)
#2,20rpm
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Conservação e Armazenagem
Manter o produto na embalagem original bem fechada, em local fresco e ao abrigo da luz
solar.

Conselhos de Segurança
Consultar a Ficha de Dados de Segurança do produto.

Códigos / Embalagens
Agilave Det. Roupa Líquido 5KG (00594), 10KG (00597) e 22KG (00596).
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