
CLEAN ACTIVE
 

DETERGENTE PERFUMADO PARA
LAVAGEM MANUAL E AUTOMÁTICA DA
ROUPA

Adequado para qualquer tipo de roupa e activo

sobre todos os tipos de sujidade (em particular

sobre nódoas de gordura)

Não altera as cores e impede a transferência da

cor entre as roupas*

Otimizado para uso com produtos do sistema

Oxipur

Detergente perfumado com efeito poderoso de lavagem para todos os tipos de sujidade e de tecido. Eficaz
contra as nódoas, também a baixa temperatura. Fórmula com matéria-prima para tecidos coloridos que
impede a transferência de cor entre as roupas. Não altera as cores. Sem fosfato.

COMO USAR

Formato 5 Kg: deite o produto no recipiente adequado da máquina de lavar ou no tanque da roupa
para a lavagem à mão.
Formato 20 Kg: deve ser utilizado com outros produtos da linha Oxipur e com sistemas automáticos de
dosagem Sutter Tech.

DILUIÇÃO

Dosagem manual: 10-20 g por kg de roupa.
Dosagem automática: dosear em função do ciclo de lavagem, da dureza da água e do tipo de sujidade.
Otimizado para uso com produtos do sistema Oxipur e com sistemas automáticos de dosagem Sutter
Tech.

Para mais informações contactar os técnicos da Sutter Professional.
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DADOS TÉCNICOS

APARÊNCIA: Líquido
COR: Verde
ODOR: Fresco
COV: 0,15%

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

9,5 ± 0,5 35 ± 1 1.05 100 ± 50

PRECAUÇÕES

Provoca irritação cutânea. 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. Em caso
de irritação cutânea: consulte um médico. Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar.
Contém METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE: Pode desencadear uma reacção
alérgica. Contém: DODECILBENZENO SULFONATO SÓDICO, ÁLCOOIS C13-15 RAMIFICADOS E LINEARES
ETOXILADOS. Não ingerir.

PERIGO

NOTA

Detergente para lavadoras. Preservar do frio. Seguir sempre as indicações de lavagem na etiqueta das
roupas. Não utilizar em lã e seda.
Antes de usar, sempre consulte a Ficha Técnica e a Ficha de Segurança, com o cenário de exposição, do
produto. Use EPI indicados na Ficha de Segurança.
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.

* Atenção: roupas de cores vivas ou novas podem desbotar. Recomenda-se lavar separadamente pelo
menos 5 vezes.

EMBALAGEM

Código Formato Quantidade Pallet

5734 Kg 20 1 13x2=26

5733 Kg 5 4 9x4=36

CLEAN ACTIVE
 

Sutter Portugal L.D.A.  
Av. Nossa Sra. do Rosário 603, 1°-D, 2750 Cascais - Tel. 00351214867914 
www.sutterprofessional.pt- info@sutter-pt.com 

Rev. 24/06/2022


