
CHLOR ACTIVE
 

BRANQUEADOR À BASE DE CLORO
ACTIVO, PARA LAVAGEM AUTOMÁTICA
DA ROUPA

Sem fosfatos

Fórmula altamente concentrada e estabilizada

Otimizado para uso com produtos do sistema

Oxipur

Branqueador à base de cloro activo para lavagem automática de roupa, para todos os tecidos brancos ou
resistentes ao cloro. Para utilização a temperaturas abaixo de 60 °C e activo independentemente do nível de
dureza da água. Elimina rapidamente manchas de café, tomate, batom e vinho.

Em conformidade com as normas EN: 13697, 14476.

COMO USAR

Deve ser utilizado com outros produtos da linha Oxipur e com sistemas automáticos de dosagem Sutter
Tech.

Para mais informações contactar os técnicos da Sutter Professional.

DILUIÇÃO

Dosear em função do ciclo de lavado, da dureza da água e do tipo de sujidade.

DADOS TÉCNICOS

APARÊNCIA: Líquido claro
COR: Amarelo
ODOR: Técnico
COV: 0,00%

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

> 13,0 15 ± 1 1.195
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PRECAUÇÕES

Pode ser corrosivo para os metais. Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves. Muito tóxico para
os organismos aquáticos com efeitos duradouros. Em contacto com ácidos liberta gases tóxicos. Proteger os
olhos. EM CASO DE INGESTÃO: Enxaguar a boca. NÃO provocar o vómito. SE ENTRAR EM CONTACTO COM A
PELE (ou o cabelo): Retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água ou tomar
um duche. 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. Continue a enxaguar. Contacte
imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico. Recolher o produto
derramado. Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais. Contém
HIPOCLORITO DE SÓDIO. Não ingerir.

ATENÇÃO PERIGO

NOTA

Aditivo para lavagem da roupa. Mantêr longe da luz solar e de fontes de calor. Seguir sempre as indicações
de lavagem na etiqueta das roupas.
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.
Para obter mais informações las Normas EN e as condições de eficácia, consulte o Anexo “Test and
Conditions”.
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

5374 Kg 24 1 13x2=26

7801 Kg 70 1 6x1=6
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