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Detergente Concentrado 

CONCENTRADO PARA PRÉ-LAVAGEM E LAVAGEM  

 

 Concentrado poder de Limpeza; 

 Age removendo totalmente os diversos tipos de sujidades; 

 Especialmente formulado para utilização em qualquer tipo de água, tanto dura como ferruginosa; 

 Efetivo frente a todos os tipos de fibras têxteis; 

 Extraordinário e inigualável efeito de branqueamento e brilho sobre os substratos têxteis; 

 Associação de tensoativos com capacidade espumante balanceada; 

 Permite significativa redução de enxagues e efetiva ação mecânica; 

 Ideal para lavanderias que processam elevado volume de roupas; 

 Apresenta a melhor relação custo/benefício do mercado. 

 

Composição: Associação de tensoativos aniônicos e não-iônicos,  agente de suspensão, agentes 

sequestrantes, agentes alcalinizantes, alvejantes óticos,  agentes quelantes, corantes e essência.  

 

Finalidade e Uso:        
      Em lavanderias hospitalares, para lavagem de todos os tipos de fibras (naturais e sintéticas), com 

sujidades pesadas como sangue, fezes, urina, medicamentos, suor e etc. Nas lavanderias Comerciais e 

Hoteleiras, para lavagem de roupas de algodão, poliéster e  fibras mistas, com sujidades leves e pesadas, tais 

como: óleo, graxa, gordura de origem animal e vegetal, sujidades pigmentares, sucos, chás, café e etc. 

 

Especificação Técnica: 
Aspecto: Pó Solto e Granulado.                                         Densidade Aparente: ( 550 - 650 ) g/L 

Cor: Azul                                                                           pH Solução á 1%: 11,5 – 12,5 

Odor: Característico Floral                                                Sólidos Totais: 98% 

 

Modo de Usar: 

Lavagem:  5 a 8 gramas de LAUNDRIN WASH L por Kg de roupa seca, em relação de banho 1:4 - 

roupa/solução. Submeter a lavagem durante 10 a 15 minutos. 

 

Embalagem: 

 
 Saco plástico de polietileno, contendo 20Kg do Produto. 

 
 

Produto Saneante Notificado na ANVISA nº 25351.672768/2013-53   Autorização – M/S: 3.02186-1  

Precauções de Uso: 

PRECAUÇÕES E CUIDADOS EM CASO DE ACIDENTE: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS 

CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. 

      Não ingerir. Evite inação ou aspiração e contato com os olhos. Evite contato prolongado com a pele.  

Depois de utilizar este produto, lave e seque as mãos. Em caso de contato com os olhos, 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. Não reutilizar a embalagem vazia para  

outros fins. 
CEATOX (Centro de Atendimento Toxicológico) - 0800-7713733 
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