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INSOFT 
Amaciante Bacteriostático 

PRODUTO CONCENTRADO PARA AMACIAMENTO TÊXTIL 

 
� Elevado poder de amaciamento e lubrificação dos artigos têxteis; 
� Apresenta extraordinário efeito sinérgico entre os diversos agentes ativos de sua 

formulação; 
� Elevada ação anti-estática e efeito anti-mofo residual; 
� Perfuma agradavelmente as roupas, deixando fantástico efeito residual; 
� Extraordinária substantividade sobre substratos têxteis, facilitando a remoção de 

água e o ato de passadoria; 
� Apresenta a melhor relação custo/benefício do mercado; 
 

Composição 
Associação de tensoativos catiônicos, hidrótopos, corantes, essência, conservantes e 
veículo aquoso.  

Finalidade e Uso: 
Em lavanderias Hospitalares, Comerciais e Hoteleiras, para o amaciamento de todos 
os tipos de fibras têxteis (naturais e sintéticas).INSOFT lubrifica e desembaraça as 
fibras dos tecidos, conferindo suavidade, conforto e agradabilidade ao tato. Reduz a 
eletricidade estática dos tecidos ( efeito pronunciado em fibras sintéticas ), auxiliando 
no ato de passadoria ( passagem a ferro e calandragem ), facilitando a extração da 
água na centrífuga e reduzindo o tempo de secagem tanto na secadora como em 
artigos expostos ao tempo. 

Especificação Técnica: 
Aspecto: líquido consistente                      Densidade Aparente:  ( 0,990-1,010 ) g/mL 
Cor: azul                                                     Viscosidade ( 25C ): ( 300 - 400 ) cps 
Odor: característico floral                          pH ( sol. 1% ):  5,5-6,5 

Modo de Usar: 
Lavagem: 4 a 6 gramas de INSOFT por Kg de roupa seca. 

Embalagem: 
* Bombona plástica de polietileno, contendo 20Kg de INSOFT. 
* Bombona plástica de polietileno, contendo 5Kg de INSOFT. 
* Bombona plástica de polietileno, contendo 50Kg de INSOFT. 
Produto Saneante Notificado na ANVISA n° 25351.675809/2009-87 

Precauções de Uso: 
Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos. Em caso de 
ingestão, beba vagarosamente leite ou água em abundância e recorra aos cuidados 
médicos. Em caso de contato com os olhos, lave-os com água em abundância. 
Persistindo a irritação, consulte um médico. Não reutilize a embalagem vazia para 
outros fins. 
 
 


