
 

 

Biomach super 

Detergente líquido enzimático para a 

lavagem de todos os tipos de roupa. 

// Com branqueadores óticos especiais 

que dão brilho às peças  

Limpa, dá brilho e branqueia; 

Possui enzimas amílases e proteases; 

Eficaz mesmo em águas muito duras (frias e quentes; 

Especial ação na eliminação de nódoas difíceis. 

Remove os maus odores. 

 360 

1. Nódoas difíceis. 

 

 

2. Limpeza agressiva para os tecidos. 

 

 

3. Detergentes em pó 

 

 

1. Biomach Super é composto por uma 

combinação de tensoativos, álcoois gordos 
etoxilados, surfatantes, emulsionantes, 
dispersantes e óleos essenciais que penetram 
no tecido e removem os resíduos de sujidade 
assim como as moléculas de maus odores. 

2. Este produto coloca a sujidade em 

suspensão proporcionando uma limpeza 
completa e eficaz, mesmo quando aplicado 
manualmente no vestuário, que não pode ser 
lavado à máquina, os resultados são 
excelentes. 

3. Não origina poeiras nem dificuldades 

respiratórias; não causa comichão nem 
erupções da pele, contrariamente aos 
detergentes em pó. 
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Aspecto Líquido 

Cor Amarelado 

Aroma Cítrico 

Densidade 0,880 kg/dm3 ± 50 gramas 

Índice de Refração 1,450 - 1,470 

 

enzimáticos 360 

Todo o tipo de vestuário que possa ser lavado manualmente 

ou em máquina. 

Recomendado para lavagens frias manuais ou em máquina 

até aos 60º graus. 

Não necessita de adicionar amaciador. 

- Para lavagem á máquina: Aplicar o produto através de doseador automático ou manualmente, antes do 
início de lavagem no recipiente próprio, na proporção de 50 ml por cada 5 Kg de roupa a lavar. Deve ser 
utilizado de acordo com as recomendações dos respetivos fabricantes das máquinas, tendo em atenção a 
elevada concentração do produto que poderá ser utilizado apenas uma pequena percentagem da 
quantidade habitualmente utilizada, consoante o tipo de roupa a lavar e a respetiva sujidade. 

 

Aspeto 

Cor 

Aroma 

pH a 5% 

% matéria ativa 

Líquido 

Amarelo claro 

Frutado 

10,2 – 10,9 

22,3 – 23,5 
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