ASA Indústria e Comércio Ltda.
Ficha Técnica de Produto

Lava roupas Invicto (Detergente em Pó)
O LAVA ROUPAS INVICTO foi desenvolvido com a melhor tecnologia para lavar com eficiência
as roupas, deixando-as realmente limpas, macias, perfumadas e bem cuidadas.
APLICAÇÃO
Lavagem de roupas, máquina de lavar ou tanque. Possui fórmula balanceada com enzimas e
coadjuvantes, alto desempenho na remoção de manchas.
PROPRIEDADES
Estado físico
Cor
Odor
Matéria ativa (%)
pH (1%)
Solubilidade
Teste dermatológico
Composição

Sólido em pó
Azul
Perfume característico de cada versão (Alfazema, Flores do
Brasil, Limão, Superação e Maciez)
9,5 +/- 0,6
10,3 a 11,3
Solúvel em água
APROVADO
Tensoativo aniônico, alcalinizantes, branqueador óptico,
coadjuvantes, sequestrante, sinergista, carga, enzima, corante,
fragrância e água.
Componente ativo: Linear alquilbenzeno sulfonato de sódio.

MANUSEIO E ESTOCAGEM
Mantenha Invicto em local seco e fresco e ao abrigo da luz solar. Conserve fora do alcance de
crianças. Depois de utilizar Invicto, lave e seque as mãos. Não reutilize a embalagem para outros fins.
Os utensílios utilizados como medida devem ser lavados em água corrente antes de serem reutilizados
para outros fins.
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EMBALAGEM
 Primária: cartucho em papel cartão (embalagens de 500 g e 1 kg) e saco plástico de polietileno
(embalagem de 5 kg)
 Secundária: caixa de papelão ondulado (apenas cartuchos) 24x500g e 20x1kg.
As embalagens são especialmente desenvolvidas para preservar todas as propriedades do lava roupas
Invicto, bem como a preservação do meio ambiente. As embalagens de papel cartão possuem selo FSC
(Florest Stewdship Council).
EXIGÊNCIAS LEGAIS
A ASA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, devidamente autorizada pelo Ministério da
Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária sob número 3.02.109-6, atende aos regulamentos e
outros dispositivos legais referentes ao controle de processo e de produto acabado e demais parâmetros
técnicos relativos às boas normas de manufatura pertinentes à categoria do produto.
 RDC N° 42, de 13 de agosto de 2009: o LAVA ROUPAS INVICTO está devidamente
notificado na ANVISA/MS N° 25351714847200962;
 A Ficha de Segurança e Informação de Produto Químico - FISPQ - está disponível para
acompanhar as remessas de produto, de acordo com a Norma NBR 14725.

FAZ PARTE DA SUA VIDA

