Informações Técnicas

AMACIANTE DE ROUPAS TUFF PLUS
AMACIANTE DE ROUPAS TUFF PLUS
amacia e protege as fibras naturais e sintéticas
do desgaste natural do uso, deixando as
roupas com um perfume suave e duradouro.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS
 O AMACIANTE DE ROUPAS TUFF PLUS
pode ser encontrado nas versões:
ALGODÃO,
ALOE
VERA,
AZUL,
AMARELO, ROSA, AZUL CELESTE e
PELÚCIA;
 Sua formulação garante uma efetiva
aplicação;
 Utilizado para amaciamento de todo tipo
de tecido nas lavanderias industriais,
hospitalares e hotelarias;
 Produto biodegradável.

colágeno, umectante, coadjuvante, agente de
controle de pH, alcalinizante, corante,
fragrâncias e veículo. (Algodão): Cloreto de
Cetil Trimetil Propil Amônio, Álcool Ceto
Estearilico,
conservantes,
espessante,
aditivos, aloe vera, colágeno, umectante,
coadjuvante, agente de controle de pH,
alcalinizante, opacificante, fragrâncias e
veículo.

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM
Mantenha o produto em sua embalagem
original, ao abrigo de luz e bem fechada após
o uso.

PRECAUÇÕES

MÁQUINA: Após a lavagem completa,
programe a máquina para mais um enxágue.
Adicione 120 ml de AMACIANTE DE
ROUPAS TUFF PLUS previamente diluído e
aguarde o final do ciclo. Centrifugue e coloque
para secar. TANQUE: Após a lavagem
completa, encha o tanque com água limpa e
adicione 120 ml. Coloque as roupas e deixe de
molho por 10 minutos. Torça e coloque para
secar. IMPORTANTE: Siga as instruções de
lavagem das roupas, nunca despeje o
amaciante diretamente sobre elas e use a
dosagem recomendada.

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS
CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.
Não ingerir. Evite a inalação ou aspiração,
contato com os olhos e contato com a pele.
Em caso de contato com os olhos e pele, lave
imediatamente com água em abundância. Em
caso de ingestão, não provoque vômito e
consulte
imediatamente
o Centro
de
Intoxicações ou o médico levando o rótulo do
produto. Depois de utilizar este produto lave e
seque as mãos. Lavar os objetos e utensílios
utilizados como medida antes de reutilizá-los.
Telefone de emergência (CEATOX) 0800 0148
110. Não reutilize a embalagem vazia para
outros fins. Água: pode faltar. Não
desperdice.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS

PRAZO DE VALIDADE

MODO DE USAR

Aspecto: Líquido Viscoso
Cor de acordo com a versão:
ALGODÃO: BRANCO
ALOE VERA: VERDE
AMARELO: AMARELO
AZUL e AZUL CELESTE: AZUL
PELÚCIA: VIOLETA
ROSA: ROSA
Odor: Perfumado
pH (tal qual): 5,0 – 7,0

36 meses a partir da data de fabricação.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS
500mL – AZUL, 2L – ALGODAÃO,
AMARELO,
AZUL,
AZUL
CELESTE,
PELUCIA E ROSA, 3L – ALOE VERA E
AZUL, 5L – ALOE VERA E AZUL.

REGISTROS

COMPOSIÇÃO

PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA
ANVISA, Nº 25351.654815/2009-09

(Aloe vera, Amarelo, Azul, Azul celeste,
Pelúcia e Rosa): Cloreto de Cetil Trimetil
Propil Amônio, Álcool Ceto Estearilico,
conservantes, espessante, aditivos, aloe vera,
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