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Generalidades

Modo de utilização

O K600 é um detergente para roupa,
tradicionalmente dominados por produtos em
pó, nos últimos anos têm-se direccionado
para produtos sob a forma líquida, que
oferece as seguintes vantagens:
• facilita a dosagem
• rápida solubilidade
• nenhum problema de formação de
incrustações na máquina devidas aos
depósitos de detergente
• menor deposição de resíduos ou manchas
de detergente nas fibras do tecido, logo de
mais fácil eliminação nas fases de
enxaguamento
• maior estabilidade na armazenagem, ao frio
e à humidade

As vantagens particulares oferecidas pela
utilização de K600 são:

• usa-se sem pré-lavagem
• possui um óptimo poder de lavagem quer a
baixa quer a alta temperatura
• tem um excelente poder amaciador e
desodorizante
• oferece a possibilidade de utilização como
tira-nódoas
• é um produto altamente ecológico já que
não contém fósforo
• contém enzimas especiais que dissolvem
as manchas de origem orgânica . Isento de
fósforo.

A presença de branqueadores ópticos dão ao
K600 uma óptima eficácia reavivando as
cores.

K 600
Detergente líquido para Máquina de 
Roupa 

 

K600 é usado como um detergente de emprego
geral de largo espectro de acção para a roupa
lavada à mão ou na máquina a todas as
temperaturas. Para eliminar manchas difíceis,
deitar um pouco de K600 directamente sobre as
manchas antes de introduzir a roupa na
máquina.

Campos de aplicação

Preparar a máquina. Quando a água já
escorre, deitar K600 na gaveta principal de
lavagem.

DUREZA DA ÁGUA 
EM GRAUS 

FRANCESES

BARRELA NA 
MÁQUINA

(ml de produto 5Kg 
de roupa enxuta)

BARRELA À MÃO
(ml de 

produto/10litros de 
água)

DOCE           0-15º F
120 ml

20 ml

MÉDIA         16-25ºF
180 ml

40 ml

DURA (  > 25ºF) 240 ml 60 ml
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K 600

Natureza do perigo e conselhos de
prudência
O produto não é considerado perigoso.

Informações adicionais
EXCLUSIVAMENTE PARA USO PROFISSIONAL 4 x 5 Lt.

Características técnicas

COMPOSIÇÃO: Tensioactivos não iónicos, tensioactivos aniónicos, corantes,
conservantes, enzimas, branqueadores ópticos, anti-espuma,
perfumes, sequestrantes

ASPECTO FÍSICO: líquido transparente de cor verde
AROMA: perfumado
PESO ESPECÍFICO: 1,03
TEOR DE ATIVOS: 46 %
pH tal qual 9 ± 0,5
SOLUBILIDADE NA ÁGUA: Completa
BIODEGRADABILIDADE: Os tensioactivos contidos nesta preparação cumprem com os

critérios de biodegradabilidade segundo o Regulamento (EC)
nº 648/2004 relativo aos detergentes.
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