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Generalidades Modo de utilização

Branqueador líquido, à base de perácidos
orgânicos, específico para o branqueamento
dos tecidos durante a lavagem mecânica com
máquinas de lavar roupa industriais. O LINGE
60 assegura um grau de brancura
excepcional em condições de lavagem
caracterizadas por um pH moderado e por
temperaturas baixas, reduzindo os custos de
exploração e o desgaste dos tecidos nas
lavagens repetidas.
O LINGE 60 assegura resultados óptimos
perante pH compreendidos entre 8,5 e 9,5, e
temperaturas de lavagem de 25 a 40 °C.
O LINGE 60 remove as nódoas mais difíceis
(molhos, vinho, café, bebidas, relva, etc.), não
é agressivo para as fibras, não danifica as
cores, e pode ser utilizado em qualquer tipo
de tecido.
O LINGE 60 não produz odores nem vapores
irritantes, e, em termos de eficácia de
branqueamento, ultrapassa, de longe, os
branqueadores à base de cloro e de oxigénio.
Este produto tanto pode ser utilizado em
conjunto com o LINGE ENZIMATICO e o
LINGE 10, como pode ser utilizado
individualmente, na pré-lavagem. Caso sejam
utilizados detergentes alcalinos, o LINGE 60
deve ser introduzido, isoladamente, no
enxaguamento final.
O LINGE 60 pode ser utilizado em hospitais,
casas de repouso e de saúde, casernas e
lavandarias profissionais.

Ligar o recipiente ao sistema de dosagem.
Dose aconselhada: 8 – 12 ml por quilograma de
roupa seca.

LINGE 60
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LINGE 60

Natureza do perigo e conselhos de
prudência

O  produto é COMBURENTE e IRRITANTE. 
Risco de graves lesôes oculares. Em caso de contacto 
com os olhos, lavar imediata e abundantemente com 
água e consultar um especialista.

Informações adicionais
EXCLUSIVAMENTE PARA USO PROFISSIONAL 
Manter o recipiente bem fechado em local bem ventilado.

20 Lt.

Características técnicas

COMPOSIÇÃO disperção de perácidos orgânicos

ASPECTO FÍSICO líquido de cor branco lácteo

AROMA característico

PESO ESPECÍFICO: 1,01

pH tal qual 3 ± 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.

DISPOSITIVO DE 
PROTECÇÃO INDIVIDUAL :

Óculos de 
segurança
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