
OXIPUR STAINBUSTER
 

ADITIVO TIRA-NÓDOAS

Tripla ação: oxigénio ativo, enzimas e tensoativos

Eficaz contra as nódoas mais persistentesem

roupa branca e de cor

Otimizado para uso com produtos do sistema

Oxipur

Tira-nódoas em pó para lavar roupa. Remove as nódoas mais difíceis graças à sua formulação de ação
combinada com oxigénio ativo, enzimas, tensoativos. O oxigénio ativo age contra as nódoas oxidáveis (ex.
vinho e café), as enzimas contra as nódoas à base de proteínas (ex. sangue, leite, ovo) e alimentos à base de
amido e os tensoativos contra as nódoas de gordura.

COMO USAR

DOSES ACONSELHADAS: NA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA (5 kg): Acrescentar ao detergente 50 g de
produto (sujidade normal) ou 70 g de produto (sujidade difícil). À MÃO: Deitar 50 g de produto em 3 L de
água morna (40°C). PRÉ-TRATAMENTO: Solubilizar 6 g de produto em 20 ml de água morna (40°C). Aplicar
na nódoa a solução diluída e deixar agir durante máx. 5 min., a seguir enxaguar e lavar. DE MOLHO: Deitar
50 g de produto em 5 L de água morna (40°C), deixar a roupa de molho durante máx 1 hora (de cor) ou máx
6 horas (branca), a seguir enxaguar e lavar.

DILUIÇÃO

Diluição de acordo com o modo de usar.

DADOS TÉCNICOS

APARÊNCIA: Pó granular
COR: Branco
ODOR: Fresco

PH Substância activa total [%] Densidade (g/ml) Pressão (bar) Viscosidade (cP) Resíduo seco total [%]

Sol. 1%: 10,6 ± 0,5 38 ± 1 1,05 ± 0,15
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PRECAUÇÕES

Provoca lesões oculares graves. Lavar cuidadosamente as mãos após manuseamento. Proteger os olhos. SE
ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se
usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. Contacte imediatamente um
CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico. Contém: ÁLCOOIS, C12-13 LINEARES E
RAMIFICADOS ETOXILADOS (> 5-10 EO), CARBONATO DE SODIO PEROXIHIDRATO, ÁCIDO SULFÚRICO,
MONO-C12-18 ALQUIL ESTERES, SALES DE SODIO. Não ingerir.

PERIGO

NOTA

Detergente para lavadoras. A Sutter Professional declina qualquer responsabilidade por eventuais danos
causados pelo uso indevido do produto. 
Em caso de ingestão acidental consulte o Centro de Informação Anti-Venenos Tel. +351 800 250 250
(Portugal). 
Reservado para uso profissional. Ficha de segurança fornecida a pedido.

EMBALAGEM

Código Formato Quantidade Pallet

5575 Kg 1 12 9x6=54
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