
FICHA TÉCNICA 

BT 23036/00

Amaciador neutralizante, muito perfumado, para máquinas de 

lavar roupa industriais

GeneralidadesGeneralidadesGeneralidadesGeneralidades
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Trata-se de um amaciador e de um neutralizante concentrado, a

introduzir na última fase de enxaguamento, para garantir a eliminação

total dos resíduos de detergente e fazer com que as peças de roupa

fiquem macias.

Além disso, o LINGE TALCO neutraliza a alcalinidade residual,

impedindo que a roupa adquira uma cor amarelada.

Simultaneamente, torna as fibras mais macias, tem um efeito antiestático

e perfuma as peças de roupa.

ModoModoModoModo dededede utilizaçãoutilizaçãoutilizaçãoutilização

Ligue o recipiente ao sistema de dosagem. Regule a dosagem em função

do tipo de tecido a tratar.

Regra geral recomenda-se a utilização de 7 a 10 g de LINGE TALCO

por cada quilo de roupa seca, a serem adicionadas ao último

enxaguamento. Em se tratando de tecidos não delicados, a dose

recomendada é de 7 a 8 g; já no caso dos tecidos delicados a dose

recomendada é de 9 a 10 g.
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Embalagens de 20 lt.

NaturezaNaturezaNaturezaNatureza dodododo perigoperigoperigoperigo eeee conselhosconselhosconselhosconselhos dededede prudênciaprudênciaprudênciaprudência

O produto não é considerado perigoso.

InformaçõesInformaçõesInformaçõesInformações adicionaisadicionaisadicionaisadicionais

EXCLUSIVAMENTE PARA USO PROFISSIONAL

Não contém fósforo (P)

Características técnicasCaracterísticas técnicasCaracterísticas técnicasCaracterísticas técnicas

COMPOSIÇÃOCOMPOSIÇÃOCOMPOSIÇÃOCOMPOSIÇÃO tensioactivos catiónicos, ácidos orgânicos, perfumes

ASPECTO FÍSICOASPECTO FÍSICOASPECTO FÍSICOASPECTO FÍSICO líquido ligeiramente viscosos de cor azul

PERFUMEPERFUMEPERFUMEPERFUME talco

PESO ESPECÍFICO:PESO ESPECÍFICO:PESO ESPECÍFICO:PESO ESPECÍFICO: 1,0

TEOR DE ATIVOSTEOR DE ATIVOSTEOR DE ATIVOSTEOR DE ATIVOS 10%

pH tal qualpH tal qualpH tal qualpH tal qual 2 ± 0,5

SOLUBILIDADE NA ÁGUASOLUBILIDADE NA ÁGUASOLUBILIDADE NA ÁGUASOLUBILIDADE NA ÁGUA completa

BIODEGRADABILIDADEBIODEGRADABILIDADEBIODEGRADABILIDADEBIODEGRADABILIDADE
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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LINGE TALCO

EMPRESA COM SISTEMA 
DE GESTÃO DA QUALIDADE 

CERTIFICADO POR DNV
= UNI EN ISO 9001:2008 =
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