
  

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO 

O EcoX-Branqueador Roupa é um produto natural à base de percarbonato de sódio que 

apresenta elevado poder de remoção de manchas e deixar as roupas como novas 

(ajuda a manter cores vivas e brilhantes). Ideal para complemente o detergente da 

Roupa EcoX para remoção de nódoas difíceis em tecidos brancos e coloridos com 

lavagens superiores a 35ºC. É um produto sem cheiro e que na sua composição não 

apresenta produtos petroquímicos de branqueamento, tais como em cloro ou 

branqueadores óticos. 

2. COMPOSIÇÃO 

O EcoX-Branqueador contém, entre outros componentes, percarbonato de sódio e 

carbonato de sódio. 

3. MODO DE APLICAÇÃO 

- Para lavagem de roupa com sujidade normal: colocar 1 colher de sopa (15g) por cada 

5kg de roupa no compartimento correspondente ao detergente ou no próprio tambor 

da máquina. 

- Para lavagem de roupa muito suja: colocar 2 colheres de sopa (30g) por cada 5kg de 

roupa no compartimento correspondente ao detergente ou no próprio tambor da 

máquina. 

-Para molho: colocar cerca de 2 colheres de sopa (30g) em aproximadamente 4 litros de 

água morna (40ºC). Deixe as peças de molho até 2 horas e lave de seguida normalmente. 

 

Não misturar com produtos clorados (lixivia). 

4. ESPECIFICAÇÕES 

Aspeto: pó granulado 

Cor: sem corante 

Cheiro: sem cheiro 

pH (3% solução aquosa, 20ºC)): 10-11 

5. APRESENTAÇÃO DO PRODUTO 

Embalagens de 1e 25 kg. 

6. CONSELHOS DE CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA 

Manter o produto na embalagem bem fechada, em local fresco e ao abrigo da luz solar 

Manter o recipiente bem fechado. Manter fora do alcance das crianças. Em caso de 

ingestão, consultar imediatamente um médico e mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo. 

Manter longe de fontes de calor e de ignição. Centro de Informação Anti Venenos: Telef. 

800 250 250. Consultar a ficha de dados de segurança do produto. 

 

A informação desta ficha técnica é, segundo o nosso critério, a mais correta e de acordo com o 

seguimento criterioso do procedimento de EcoX-Abrilhantador Loiça previamente disponibilizado. 

Não nos podemos responsabilizar pelas consequências da sua má utilização, uma vez que as 

condições em que se utilizam estes produtos estão fora do nosso controlo.  
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