
Exemplo de aplicação do DETIL

CARACTERÍSTICAS

Sólido branco com especulas azuis com
aroma a colónia.

Os agentes tensioactivos que
compõem esta preparação cumprem
com os requisitos de
biodegradabilidade do Regulamento
(EC) Nº 648/2004 e suas actualizações.

DETIL
DETERGENTE EM PÓ 
PARA A LAVAGEM DE ROUPA

DETIL

UTILIZAÇÃO

Detergente em pó para a indústria na
lavagem de roupa.

- Produto sólido
- Biodegradável
- Eficaz em águas com dureza 

elevada

APLICAÇÃO

Respeite as indicações de lavagem dos
tecidos.

Seleccione o programa adequado para
cada lavagem.

Separe a roupa de acordo com tecidos
e cores.

Não utilizar para lavar lã e seda.

PROPRIEDADES

Fosfatos: Igual ou superior a 5%, mas
inferior a 15% .

Agentes Tensioactivos aniónicos:
Inferior a 5%.

Agentes Tensioactivos não iónicos:
Inferior a 5%.

Sabão: Inferior a 5%.

Branqueador óptico.

Perfume, Citral, Geraniol, Limonene,
Linalool.



PRECAUÇÕES

Produto químico: Leia o rotulo e a ficha
de dados de segurança antes de
utilizar este produto Fechar a
embalagem após cada utilização. Não
deixar ao alcance das crianças.

Evitar o contacto com a pele e os
olhos. Em caso de contacto com os
olhos, lavar imediata e
abundantemente com água e
consultar um especialista. Não ingerir.
Em caso de ingestão, consultar
imediatamente o médico e mostrar-
lhe a embalagem ou o rótulo. Passe as
mãos por água após contacto com o
produto ou com a água de lavagem.

Efectuar sempre um teste para
determinar a compatibilidade e o
tempo de contacto apropriado.

DETIL

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DILUIÇÃO Não aplicável

NATUREZA QUÍMICA
Composto por agentes 

tensioactivos aniónicos e não 
iónicos.

AGENTES TENSIOACTIVOS Aniónicos, não iónicos

ESTADO FÍSICO / COR Sólido branco com partículas de cor

ODOR Citríco

pH 10,0 - 11,40

SOLUBILIDADE EM ÁGUA Completa

DESEMPENHO NA LIMPEZA Muito bom

ENXAGUAMENTO Não

FORMAÇÃO DE ESPUMA Não

DENSIDADE RELATIVA 0,650 – 0,950

PONTO DE INFLAMAÇÃO Não abrangido

REACÇÃO QUÍMICA Ligeiramente alcalina

CLASSIFICAÇÃO Não aplicável

VALIDADE

2 anos. Armazenado na 
embalagem original. Proteger o 
produto da luz solar excessiva. 
Evitar temperaturas extremas.

DUREZA DA ÁGUA
SUJIDADE DA ROUPA

POUCO SUJA SUJA MUITO SUJA

MACIA 1/2 ¾ 1

MÉDIA ¾ 1 1 ½

DURA 1 ¼ 1 ½ 2

1 DOSE = 120 mL = 95 g


