Informações Técnicas

TUFF AMACIANTE DE ROUPAS DILUIVEL
AMACIANTE DE ROUPAS TUFF DILUÍVEL
amacia e protege as fibras naturais e
sintéticas.

aditivo, glicerina, conservantes, fragrância e
veículo.

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM
VANTAGENS E BENEFÍCIOS
 O TUFF AMACIANTE DE ROUPAS
DILUIVEL, pode ser encontrado nas
versões: BABY, CLASSIC e SOFT;
 Rende até 15L;
 Produto biodegradável.

Mantenha o produto em sua embalagem
original, ao abrigo de luz e bem fechada após
o uso.

PRECAUÇÕES

IMPORTANTE: Siga as instruções de lavagem
das roupas, nunca despeje o amaciante
diretamente sobre elas e use a dosagem
recomendada.

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS
CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.
Não ingerir. Evite a inalação ou aspiração,
contato com os olhos e contato com a pele.
Em caso de contato com os olhos e a pele,
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. Lave com bastante água corrente os
objetos e utensílios utilizados como medida
antes de reutilizá-los. Telefone de emergência
(CEATOX): 0800 0148 110. Ao abrir a
embalagem, evitar respingos do produto. Não
reutilize a embalagem vazia. Água: pode
faltar. Não desperdice.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS

PRAZO DE VALIDADE

MODO DE USAR
Coloque 10L de água em um balde e
acrescente 900g do AMACIANTE DE
ROUPAS TUFF DILUÍVEL amassando-o na
água para que ocorra uma perfeita dissolução
e em seguida, deixe em repouso por 24h. Sob
agitação acrescente 5L de água. Para uma
melhor agitação recomendamos a utilização
de mixer ou batedeira.

Aspecto: Pasta
Cor: Classic e Soft (Azul) e Baby (Branco)
Odor: Perfumado
pH (solução 1%): 4,0 – 7,0

COMPOSIÇÃO
(CLASSIC e SOFT): Cloreto de cetil trimetil
propil amônio, álcool ceto-estearilico, solvente,
emulsionante, aditivo, glicerina, conservantes,
fragrância, corante e veículo.
(BABY): Cloreto de cetil trimetil propil amônio,
álcool ceto-estearilico, solvente, emulsionante,

36 meses a partir da data de fabricação.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS
900 g.
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