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ALVEJANTE SEM CLORO TUFF
FINALIDADE
O ALVEJANTE SEM CLORO TUFF foi especialmente elaborado para remover
sujeiras e manchas difíceis das roupas durante a lavagem. Deve ser
utilizado combinado com o sabão em pó ou detergente lava roupas de sua
preferência.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS
•
•
•
•
•

Pode ser utilizado tanto em roupas brancas quanto em roupas coloridas
durante a lavagem;
Não contém cloro em sua formulação;
Realça as cores das roupas e não danifica os tecidos;
Branco mais branco e cores mais vivas;
Produto biodegradável.

MODO DE USAR
Sempre leia e siga atentamente
etiquetas das roupas.

as

instruções

de

lavagem

descritas

nas

PRÉ-LAVAGEM: Aplique ALVEJANTE SEM CLORO TUFF no tecido ainda seco,
diretamente sobre a mancha ou nas áreas mais sujas e deixe agir por no
máximo 5 minutos. Não deixe o produto secar sobre o tecido. Inicie o
processo de lavagem de maneira habitual na máquina ou no tanque com o sabão
ou detergente lava roupas de sua preferência.
LAVAGEM: Encha a máquina ou o tanque com água e adicione o sabão ou
detergente lava roupas de sua preferência, sempre observando a dosagem e as
instruções recomendadas pelo fabricante. Coloque ½ copo (100 mL) de
ALVEJANTE SEM CLORO TUFF para cada 10L de água, misture bem para dissolver,
mergulhe as roupas e prossiga a lavagem normalmente.
Importante: Use luvas ao manusear o produto e suas diluições.

RECOMENDAÇÕES ESPECIAIS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utilize sempre em conjunto com o sabão em pó ou detergente lava roupas
de sua preferência;
Evite deixar de molho por mais de 30 minutos;
Não deixe o produto secar no tecido durante ou após o uso;
Enxague bem e não coloque as roupas de molho ao sol, seque sempre à
sombra;
As roupas coloridas que desbotam devem ser lavadas separadamente e não
devem ser deixadas de molho;
Para manchas acidentais procure lavar imediatamente a roupa;
Não aplique o produto em recipientes e objetos metálicos (Exemplo:
zíperes, fivelas);
Não use o produto em processo de lavagem a seco;
Faça sempre o teste de firmeza das cores e resistência dos tecidos;
Não utilize o produto em lã, seda ou couro.
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CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS
pH (tal qual): 5,0 – 7,0
Aparência: Líquido
Cor: Incolor a Levemente Amarelado
Odor: Perfumado
Teor de Peróxido de Hidrogênio: 1,4 – 1,9%

COMPOSIÇÃO
Peróxido de hidrogênio, estabilizante, aditivo, fragrância e veículo.

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM
Para conservação da qualidade do produto, mantenha o frasco protegido do
sol e calor. 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.
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. 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. Depois de utilizar este produto, lave e seque as mãos. Lave bem o
copo usado como medida antes de reutilizá-lo. Telefone de emergência
(CEATOX): 0800 0148 110. Água: pode faltar. Não desperdice.
Atenção: O produto contém água oxigenada que pode causar um efeito de
embranquecimento temporário e reversível na pele. Em caso de pele sensível,
use luvas. Não coloque o produto em recipiente metálico. Não misture com
outros produtos químicos, principalmente produtos à base de amônia ou
cloro.

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

EMBALAGENS DISPONÍVEIS
1L, 2L, 3L e 5L.

REGISTRO
PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA, Nº 25351.407776/2013-21.

DADOS DO FABRICANTE
FABRICADO POR: LIMA & PERGHER INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
Matriz: CNPJ: 22.685.341/0001-80
Av. Almirante Barroso, 22, sala 402 - CEP: 20.031-000 - Rio de Janeiro - RJ
Unidade Fabril: CNPJ: 22.685.341/0006-95
Av. Airton Borges da Silva, 740 - CEP: 38.402-100 - Uberlândia - MG
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INDÚSTRIA BRASILEIRA
Responsável Técnico: Fábio Pergher CRQ II 02300831
Autorização de funcionamento nº 3.01.282-6
SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor): (34) 3292-6100
sac@startquimica.com.br
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