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LINGE 25

Modo de utilização

LINGE 25 reúne num só produto 3 funções
indispensáveis para a lavagem mecânica de
tecidos em máquinas de lavar roupa
industriais:
• uma alcalinidade elevada, que o torna
adequado inclusive para a lavagem de
peças de roupa muito sujas;
• uma capacidade de sequestração elevada,
que o torna eficaz em presença de águas
muito duras (acima de 40 °F), ricas em
cálcio, magnésio e, até, em sal marino;
• uma forte acção complexante do ferro,
que evita que este se volte a depositar nos
tecidos, impedindo, assim, a consequente
formação de halos.

Mesmo quando utilizado em concentrações
muito baixas, o LINGE 25 destaca e solta a
sujidade mais difícil, elimina os resíduos
provocados pela precipitação nos tecidos
dos sais contidos na água, aumenta o grau
de brancura dos tecidos e favorece a sua
protecção nas lavagens repetidas.
O LINGE 25 pode ser utilizado em conjunto
com o LINGE 10, o LINGE ENZIMATICO e o
LINGE 40. Este detergente está indicado
para a lavagem de algodão, tecidos
sintéticos e fibras mistas. É activo inclusive a
baixas temperaturas.
O LINGE 25 pode ser utilizado em hospitais,
casas de repouso e de saúde, casernas e
lavandarias profissionais.

Ligar o recipiente ao sistema de dosagem.
Calibrar a dosagem da forma indicada na tabela que se segue:

Generalidades

 

DETERGENTE 3 EM 1 PARA MÁQUINAS DE 
LAVAR ROUPA INDUSTRIAIS
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Grau De Sujidade Doses Por Kg De Roupa Seca

Baixo 5 – 8 g/kg

Médio 8 – 12 g/kg

Alto 12 – 15 g/kg
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Características técnicas

LINGE 25

COMPOSIÇÃO Sequestrantes, hidróxido de sodio, suspensantes

ASPECTO FÍSICO Líquido transparente amarelo

AROMA Característico

PESO ESPICIFÍCO 1,32

TEOR DE ACTIVOS 34%

pH tal qual 14

pH em solução 12,5

SOLUBILIDADE NA 
ÁGUA

Completa

BIODEGRADABILIDADE Não contém ingredientes abrangidos pelas disposições da 
legislação sobre a biodegradabilidade.

CONTEÚDO FÓSFORO max.1%

Natureza do perigo e conselhos de
prudência

Informações adicionais
EXCLUSIVAMENTE PARA USO PROFISSIONAL 
Não indicado para a lavagem de tecidos delicados ou de cores. 
Contém hidróxido de sodio <15%

O produto é CORROSIVO. Provoca queimaduras 
graves.
Em caso de contacto com os olhos, deverá lavá-los 
imediatamente em água abundante e consultar um 
médico. Usar vestuário de protecçâo, luvas e 
equipamento protector para a vista/face adequados. 
Em caso de acidente ou de indisposiçâo, consultar 
imediatamente o médico (se possível mostrar-lhe o 
rótulo). Não misturar com produtos ácidos.

25  Kg.

DISPOSITIVO DE 
PROTECÇÃO INDIVIDUAL :

Óculos de 
segurança

Luvas de borracha  
ou PVC
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