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QUALITY

PT

1814

X1 OXY REMOVER

DESCRIÇÃO Pré-tratamento para nódoas oxidáveis, à base de oxigénio ativo

CARACTERÍSTICAS Altamente eficaz em nódoas oxidáveis, como chá, café, vinho, sangue, fruta, relva, gelado, 
tomate, bolor, etc.
Diminui a percentagem de eliminação e ajuda a prolongar a duração da roupa, evitando 
lavagens consecutivas contínuas 
Seguro em roupa branca e de cor

MODO DE EMPREGO E 
DOSAGEM

O produto está pronto a usar. Aplicar o produto diretamente na nódoa e deixar atuar de 5 a 
um máximo de 15 minutos. Se for necessário, utilizar uma escova para esfregar o produto 
sobre a nódoa. Molhar a nódoa com água fria e introduzir a peça na máquina de lavar roupa, 
utilizando o programa de lavagem habitualmente usado para o tipo de tecido pré-tratado.

ESPECIFICAÇÕES Aspeto: Líquido transparente incolor
pH: 4,0 +/- 0,5
Peso específico [g/ml]: 1,030 +/- 0,020

Os dados acima são valores típicos de produção e não constituem, por si mesmo, uma 
especificação.

COMPATIBILIDADE DO 
PRODUTO

Em caso de dúvida, testar a compatibilidade com os materiais numa área pequena e 
escondida, antes de usar.

PRECAUÇÕES 
DE UTILIZAÇÃO E 
ARMAZENAMENTO

O produto foi formulado exclusivamente para uso profissional. Conservar dentro das 
respetivas embalagens originais. Evitar temperaturas extremas e exposição à luz solar. Para 
mais informações sobre a utilização e a eliminação, consultar a ficha de segurança.

CERTIFICAÇÕES / 
CONFORMIDADE

Os tensioativos contidos no produto são biodegradáveis de acordo com os critérios definidos 
pela Diretiva Europeia 648/2004/CE e posteriores alterações.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA Para mais informações sobre os ingredientes do produto, consultar a ficha de segurança.
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N CODE 1814 EAN 8054633830604
Pcs x Box 6 Volume L 0,5 Fl. Oz. 16,91
Box x Layer 26 Peso Kg 0,515 Oz. 18,17
Box x Pit 130

last update: 15/02/2021 Rev. 00/2021


