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DETERGENTE LÍQUIDO PARA ROUPA
DOMÉSTICO

AGISOL
Propriedades
Detergente de roupa em gel para uma lavagem eficaz de roupa. A sua formulação com proteínas com
actividade biológica (enzimas) e branqueadores ópticos, confere um excelente poder de remoção das nódoas
e sujidade da roupa. Graças à sua fórmula em gel dissolve-se facilmente actuando profundamente em todas
as nódoas. Não contém produtos alcalinos ou agressivos protegendo a roupa de desgaste e prolongando a
sua duração. Disponível em dois perfumes: Floral e Sabão de Marselha.

Aplicações e modos de utilização
Detergente líquido para máquina de lavar roupa. Permite remover com eficácia as nódoas e a sujidade da
roupa branca e de cor, deixando ainda um agradável perfume. Dosear directamente no reservatório próprio
da máquina. Para nódoas difíceis aplicar directamente na nódoa e o restante no reservatório da máquina.
Dosagens:
Sujidade da roupa

Pouco Suja

Suja

Muito suja

Extremamente suja

Água, macia e

1,5 doses

2 doses

3 doses

3,5 doses

média dureza

( 67ml)

(90 ml)

( 135 ml)

(157 ml)

Com água dura utilizar mais meia tampa (22 ml)
Lavagem à mão: 1 tampa para 5 litros de água

Composição
Contém entre outros componentes:
Tensoactivos aniónicos : 5-15%
Tensoactivos não- iónicos : 15-30%
Sabão:inferior a 5%
Perfume, branqueadores ópticos, enzimas, Methylisothiazolinone e Benzisothiazolinone

Especificações
Aspecto a 20ºC: Gel transparente/ Leitoso
Cor: Azul/Branco
Odor: Floral/Sabão Marselha
pH (puro): 8,5-10,0
Viscosidade 20ºC: 500-1100 cP
Resíduo seco: 25,0- 28,0 %

Conservação e armazenagem
Manter o produto na embalagem original bem fechada, em local fresco e ao abrigo da luz solar.

Conselhos de Segurança
Manter fora do alcance das crianças. Em caso de contacto com os olhos lavar imediata e abundantemente
com água e consultar um especialista. Em caso de ingestão consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe
a embalagem ou o rótulo. Centro Informação Antivenenos Tel.: 808 250 143. Para mais informações
consulte a ficha de dados de segurança.
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Embalagens/ códigos
Agisol Det. Liquido Azul 3 L(Cx. 4 un.)- 00602
Agisol Det. Liquido Azul 1,5 L(Cx. 10 un.)- 00603
Agisol Det. Liquido Marselha 3 L(Cx. 4 un.)- 00606
Agisol Det. Liquido Marselha 1,5 L(Cx. 10 un.)- 00607
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