Informações Técnicas

LAVA ROUPAS POLYLAR (EM PÓ)
LAVA ROUPAS POLYLAR (EM PÓ) possui
em
sua
formulação
tensoativos
biodegradáveis que penetram nas roupas
retirando toda sujidade com rapidez e
segurança.

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM
Manter o produto em sua embalagem original.
Mantenha em local seco, fresco e ao abrigo do
sol.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS
 Não agride os tecidos, nem as cores e
protege as fibras de roupas mais
delicadas;
 Produto biodegradável.

MODO DE USAR
Bacia/balde: Encha a bacia/balde com água e
misture o LAVA ROUPAS POLYLAR para
dissolver. Coloque uma roupa por vez. Deixe
de molho por 1 hora. Lave e enxágue as
roupas. Coloque para secar. Nunca coloque
lava roupas direto sobre a roupa.
Máquina: Coloque a dosagem do LAVA
ROUPAS POLYLAR recomendada pelo
fabricante. Lave e enxágue as roupas de
acordo com as instruções da máquina de
lavar. Coloque as roupas para secar.
Dosagem (copo tipo americano): No tanque:
1 copo. Roupa muito suja: ¾ do copo. No
balde bacia: ½ copo.
IMPORTANTE:
Leia
atentamente
as
instruções de lavagem nas etiquetas das
roupas. Não deixe as de lã de molho. Nunca
misture roupas brancas com coloridas na
lavagem. Roupas coloridas que soltam tinta
devem ser lavadas separadamente e não
podem ficar de molho. Deixe secar à sombra.
Em geral, não é aconselhável lavar roupas de
seda, couro, algodão cru e lã com detergente
em pó.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS
Ativo: 3,5 – 4,5%
pH (solução 1%): 10,0 – 11,0
Alcalinidade: 10,0 – 12,0%
Aspecto: Pó
Cor: Azul
Odor: Perfumado

PRECAUÇÕES
CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS
CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.
Não ingerir. Evite inalação ou aspiração,
contato com os olhos e contato com a pele.
Depois de utilizar este produto, lave e seque
as mãos. Não reutilizar as embalagens.
PRIMEIROS SOCORROS: Em caso de
contato com os olhos e pele, lave
imediatamente com água em abundância. Em
caso de ingestão, não provoque vômito e
consulte imediatamente o Centro de
Intoxicações (CEATOX 0800 0148110 ou
Hospital das Clínicas 011 3069 8571) ou o
médico, levando o rótulo do produto. Em caso
de inalação ou aspiração, remova a pessoa
para local arejado e, se houver sinais de
intoxicação, chame socorro médico.

PRAZO DE VALIDADE
24 meses a partir da data de fabricação.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS
1kg e 5kg.

REGISTROS
PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA
ANVISA, Nº 25351.009319/2019-60.

FABRICADOR POR
JFM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 02.116.946/0001-43
Av. Dep. Luís Eduardo Magalhães S/N, km10,
BR 324 - Subaé - CEP: 44.079-002 – Feira de
Santana - BA
Autorização de Funcionamento Nº 3.04.726-0

COMPOSIÇÃO
Tensoativo Aniônico, Alcalinizante, Cargas,
Corante e Fragrância. Princípio ativo: Dodecil
Benzeno Sulfonato de Sódio.
DISTRIBUÍDO POR: LIMA & PERGHER INDÚTRIA E COMÉRCIO S/A.
FONE: (34) 3292-6100 - www.startquimica.com.br
sac@startquimica.com.br

