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1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO 

O EcoX-Detergente Roupa é usado para a lavagem de roupas com sujidades difíceis de 

eliminar como gordura e outras sujidades orgânicas. Penetra rapidamente nas fibras, 

eliminando as sujidades mais difíceis. Os seus componentes são rapidamente 

biodegradáveis. Funciona a todas a temperaturas, permitindo assim lavagens em água 

fria, economizando energia. 

 

2. COMPOSIÇÃO 

O EcoX-Detergente Roupa é uma fórmula especial à base de água, tensioativos de 

origem vegetal, álcool, fosfonatos, perfume e conservante. 

 

3. DESCRIÇÃO DA DOSAGEM 

 
 

4. MODO DE APLICAÇÃO 

Colocar o EcoX-Detergente Roupa na gaveta da sua máquina, segundo a dosagem 

pretendida. Para artigos delicados usar um detergente específico. Este detergente não 

é indicado para usar em programas com pré-lavagem. 

 

5. ESPECIFICAÇÕES 

Aspeto: Liquido Viscoso  

Cor: Opaco 

Odor: Característico 

pH (a 20ºC): 11.5-12.5 

 

6. APRESENTAÇÃO DO PRODUTO 

Embalagens de 1, 5, 10 ou 20 litros. 

 

7. CONSELHOS DE CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA  

Manter o produto na embalagem bem fechada, em local fresco e ao abrigo da luz solar. 

Armazenar à temperatura de 20ºC. Manter fora do alcance das crianças. Em caso de 

ingestão, consultar imediatamente um médico e mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo. 

Centro de Informação Anti Venenos: Telef. 808 250 143. Consultar a ficha de dados de 

segurança do produto. 
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A informação desta ficha técnica é, segundo o nosso critério, a mais correta e de acordo com o seguimento 

criterioso do procedimento de EcoX-Detergente Roupa previamente disponibilizado. Não nos podemos 

responsabilizar pelas consequências da sua má utilização, uma vez que as condições em que se utilizam 

estes produtos estão fora do nosso controlo. 
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