Informações Técnicas

LAVA ROUPAS TUFF BABY
LAVA
ROUPAS
TUFF
BABY
foi
especialmente desenvolvido com ingredientes
mais suaves para a pele sensível de crianças
e bebês. Para deixar as roupas mais
perfumadas e macias recomendamos após a
lavagem o uso do AMACIANTE TUFF BABY.

espessantes, agente de controle de pH e
veículo.

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Mantenha o produto em sua embalagem
original, ao abrigo de luz e bem fechada após
o uso. Não reutilize a embalagem vazia para
outros fins.

 Indicado para todos os tipos de tecidos;
 Protege as fibras e deixa um perfume
suave;
 Produto biodegradável.

PRECAUÇÕES

MODO DE USAR
Utilize 1/2 tampa (20 ml) para cada 10L de
água. No tanque, bacia ou balde: encha-o com
água limpa e adicione o produto. Mergulhe as
roupas e deixe de molho por alguns minutos.
Esfregue-as e enxague bem. Na máquina:
coloque as roupas, selecione o nível de água
e o ciclo desejado. Coloque o produto no
dispenser e ligue a máquina.
Importante: Siga sempre as instruções de
lavagem nas etiquetas das roupas. Não
misture roupas brancas com coloridas. Não
coloque de molho roupas de lã. Roupas
coloridas que desbotam devem ser lavadas
separadamente, não devem ser deixadas de
molho e devem secar à sombra. Nunca
despeje o LAVA ROUPAS TUFF BABY
diretamente sobre as roupas, sem diluir antes
na água.

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, lave
imediatamente com água em abundância. Em
caso de ingestão, não provoque vômito e
consulte
imediatamente
o Centro
de
Intoxicações (CEATOX) 0800 0148 110 ou o
médico levando o rótulo do produto. Evite o
contato prolongado com a pele. Depois de
utilizar este produto, lave e seque as mãos.
Lave bem o copo usado como medida antes
de reutilizá-lo. Água: pode faltar. Não
desperdice.

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

EMBALAGENS DISPONÍVEIS
1L.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS
REGISTROS
Aspecto: Líquido límpido
Cor: Violeta
Odor: Perfumado
pH (tal qual): 6,0 – 8,0

PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA
ANVISA, Nº 25351.644009/2011-39

RESPONSÁVEL TÉCNICO
COMPOSIÇÃO
Ácido sulfônico, lauril éter sulfato de sódio,
sequestrante,
conservantes,
aditivo,
neutralizantes, hidrótopo, aloe vera, colágeno,
glicerina, coadjuvantes, corante, fragrância,
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