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1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO 

O Detergente em Pó Máquina Loiça é usado para a lavagem de loiça e apresenta uma 

elevada capacidade de remoção da sujidade, principalmente resíduos de gordura e 

resíduos de alimentos. É isento de espuma, sendo indicado para a lavagem automática 

de louça, em todos os tipos de águas. Os seus componentes são, pelo menos, 95% 

produtos de origem natural pelo que apresenta uma biodegradabilidade rápida. 

 

2. COMPOSIÇÃO 

O Detergente em Pó Máquina Loiça é um formula especial com branqueadores 

oxigenados (15 - <30 %), fosfonatos, tensioativos não-iónicos, policarboxilatos (<5%) e 

enzimas (<1%). 

 

3. DESCRIÇÃO DA DOSAGEM 

- Para lavagem de loiça com sujidade normal: colocar 1 colher de sopa (15g) no 

compartimento correspondente ao detergente.  

- Para lavagem de loiça muito suja: colocar 2 colheres de sopa (30g) no compartimento 

correspondente ao detergente.  

Não são adequadas para lavagem de loiça de cristal, talheres de prata e porcelana 

pintada à mão. 

 

4. MODO DE APLICAÇÃO 

Não tocar com as mãos molhadas. Introduzir diretamente uma dose de produto na caixa 

do detergente. Fechar o recipiente depois de cada uso. 

 

5. ESPECIFICAÇÕES 

Aspeto: pó granulado 

Cor: sem corante 

Odor: Característico 

pH (a 20ºC): 9,5 - 11,5 

 

6. APRESENTAÇÃO DO PRODUTO 

Embalagens de 1 kg. 

 

7. CONSELHOS DE CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA  

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

Armazenar à temperatura de 20ºC. Evitar fontes de calor, radiação, eletricidade estática 

e o contacto com alimentos. Manter fora do alcance das crianças. Em caso de ingestão, 

consultar imediatamente um médico e mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo. Centro de 

Informação Antivenenos: 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- Detergente em Pó Máquina 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. 


