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Generalidades Campos de Aplicação

Detergente líquido concentrado, com
enzimas, indicado para a lavagem industrial
de tecidos em máquinas de lavar roupa
automáticas ou com dosagem manual.
Graças à presença de enzimas, o LINGE
ENZIMATICO é eficaz a temperaturas baixas
e médias (30 – 60°C), proporcionando
resultados óptimos, inclusive no tratamento
da sujidade com proteínas (sangue, resíduos
alimentares, óleos e gorduras).
O LINGE ENZIMATICO pode ser utilizado
como detergente único, na medida em que a
concentração elevada, a sua formulação
especial e a presença de enzimas garantem
uma eficácia de lavagem elevada e a
remoção da sujidade com gordura. A
combinação com o detergente alcalino LINGE
20 realça ainda mais o poder de lavagem em
tecidos muito sujos, tanto brancos, como com
cores.
O LINGE ENZIMATICO funciona inclusive em
presença de águas duras, evitando que a
sujidade se volte a depositar e a precipitação
dos sais, que fazem com que os tecidos
fiquem progressivamente mais cinzentos e
que provocam a redução do ponto de branco.
O LINGE ENZIMATICO também pode ser
utilizado na pré-lavagem e na remoção de
nódoas.

O LINGE ENZIMATICO está indicado para
utilização como detergente líquido, seja
individualmente, seja em combinação com o
detergente alcalino LINGE 20, em lavandarias
industriais, hospitais, hotéis, restaurantes,
clínicas e casas de repouso. Este detergente está
indicado para todos os tipos de tecidos, inclusive
os delicados e os com cores, de algodão,
sintéticos e mistos, e pode ser utilizado com água
de qualquer grau de dureza.

LINGE ENZIMATICO
Detergente líquido concentrado com 
enzimas

Modo de emprego

O LINGE ENZIMATICO pode ser doseado tanto
automaticamente, como manualmente.

O LINGE ENZIMATICO está indicado para
utilização como detergente líquido, seja
individualmente, seja em combinação com o
detergente alcalino LINGE 20, em lavandarias
industriais, hospitais, hotéis, restaurantes,
clínicas e casas de repouso. Este detergente está
indicado para todos os tipos de tecidos, inclusive
os delicados e os com cores, de algodão,
sintéticos e mistos, e pode ser utilizado com água
de qualquer grau de dureza.
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LINGE ENZIMÁTICO

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

Informações adicionais
EXCLUSIVAMENTE PARA USO PROFISSIONAL 20 Lt.

Características técnicas

COMPOSIÇÃO agentes tensioactivos não iónicos, agentes tensioactivos aniónicos,
perfumes, corantes, conservantes, agentes de branqueamento, 
enzimas, fosfonatos.

ASPECTO FÍSICO líquido transparente azul, perfumado

PESO ESPECÍFICO: 1,04

TEOR DE ACTIVOS 46 %

pH tal 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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