
Designação do produto

Marca

Código interno

 I - Utilização

→ Lavagem e branqueamento manual e á máquina de texteis.

→ Lavagem e desinfecção de pavimentos e sanitários.

ll - Carateristicas do Produto

Tolerância

± 0,5

± 0,25

± 0.01

±0,060

lII- Modo de Aplicação e Dosagem

→ Lavagem  manual: Primeiro deite 1 copo de Super  Blanch para 5 litros de água, e deixe de molho durante 30 minutos. 

Depois lave com detergente. 1 copo=100ml.

→ Lavagem  na máquina: Ponha toda a roupa branca na máquina e escolha o programa mais curto. Enquanto estiver a encher de água,

abra o compartimento do detrgente e deite um copo e meio de super Blanch. Não deite detergente.

No fim do programa depois da centrifugação, pode juntar toda a outra roupa. Lave com detergente.

Não precisa de pré-lavagem nem de temperaturas elevadas.

→ Em casa: use 2 copos de Super Blanch, diluído em 5 litros de água, para desinfectar as superficies da casa, cozinha e sanitarios.

→ Use directamente no WC.

IV - Legislação Aplicável

→ DL 63/2008 Regulamento 648/2004

→Portaria 396/94 Portaria 1198/91 Regulamento 1907/2006 e alterações

V – Armazenamento

Unidade

Gr

Informação presente na embalagem:

Vl - OUTRA INFORMAÇÃO / FIGURAS

Ficha Técnica de Produto

Dados Clorosol

Lixivia Tradicional

Super Blanch 4 L

136

Características Físico-Químicas : Especificação Observações

Forma Líquido 

Cor Esverdeado

Odor Caracteristico

pH 12,3

Cloro activo % 2,5

Densidade (Kg/m
3
) 1,035

Volume (L) 4

De acordo com legislação em vigor e o conteudo da presente ficha técnica

Regulamento 1336/2008 DL 291/90

Conservação Tipo da embalagem Capacidade (Litros)

Armazenar  em local fresco, seco e ventilado Garrafão de PEHD 4
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