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As informações expressas neste folheto são baseadas nos nossos conhecimentos e experiência à data da sua publicação, sendo prestadas de boa fé. Dado que a utilização do 

produto se encontra fora do nosso controlo, a Unidete não assume qualquer responsabilidade por perdas ou danos resultantes de uma utilização inadequada e/ou incorrecta. 

CAPACIDADES DISPONÍVEIS

12/20 kg
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APRESENTAÇÃO 

Detergente em pó, atomizado, para lavagem de roupa branca e de cor. Óptimos resultados na remoção 

de manchas orgânicas e de gordura, não sendo agressivo para a roupa nem para os materiais 

metálicos dos equipamentos de lavagem. 

 

DADOS TÉCNICOS 

 

Aspecto Físico: Pó solto, branco com partículas azuis. 
 

Aroma: Agradável suave. 
 

Valor de pH (sol. a 1%): Entre 10 e 11 unidades. 
 

Densidade: Entre 500 e 650 g/lt. 

 

CAMPOS DE APLICAÇÃO 

Utiliza-se lavagem automática de roupa. Também pode ser utilizado em lavagem manual. 

 

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO 

Utilizar puro, colocando-o no recipiente próprio existente na máquina. Respeitar sempre as indicações 

de lavagem existentes nas peças. Separar as peças brancas das peças coloridas. 

Para uma carga normal (cerca de 4,5 kg de roupa seca), utilizar: 

Em zonas de águas brandas: entre 25 e 125g por ciclo de lavagem 

Em zonas de águas normais: entre 50g e 150g por ciclo de lavagem. 

Em zonas de águas duras: entre 75 e 175g por ciclo de lavagem. 

Para lavagem manual, dissolver 25 a 50g de 10 litros de água.  

Não deixar de molho roupas com cores pouco fixas. 

 

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA 

Irritante para os olhos. 

Manter fora do alcance das crianças. 

Evitar o contacto com os olhos. 

Em caso de contacto com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água e consultar um 

especialista. 

Em caso de ingestão, consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo. 


