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SINDEX LA DETERGENTE LÍQUIDO PARA 

MÁQUINAS DE LAVAR ROUPA 
 
 

DESCRIÇÃO 
 

Detergente líquido de viscosidade média para máquinas de lavar roupa. Rico em sequestrantes com 
elevado poder de lavagem. 
 

PROPRIEDADES 
 

Deixa a roupa solta, macia e fácil de passar a ferro mesmo em zonas que a água apresenta elevado grau 
de dureza. Preserva as cores e é muito económico devido à concentração de matéria ativa. Não contêm 
fosfatos. Pode ser empregue nas várias temperaturas que os programas determinem, no entanto devido a 
sua capacidade, deixa a roupa limpa e com um aroma agradável mesmo a baixas temperaturas. 
 

CAMPOS DE APLICAÇÃO 
 

Especialmente concebido para a lavagem de roupa em máquinas automáticas. 
 

MODO DE APLICAÇÃO 
 

Deve ser utilizado puro no depósito máquina. A dosagem deve ser de acordo com o grau de sujidade: 
 
 
 
 
 
 
 

DADOS TÉCNICOS 
 

Aspeto: Líquido transparente 
Cor: Âmbar 
Densidade: 1,04 ± 0,02 g/cm3 
Odor: Marselha  
pH > 8,5 
 

ARMAZENAGEM E VALIDADE 
 

Armazenar fechado nas embalagens de origem, em local seco, ao abrigo do sol e de temperaturas 
extremas. Validade de um ano a partir da data de fabrico. 
 

RECOMENDAÇÕES 
 

Não requer recomendações especiais de utilização. 
 

FORNECIMENTO 
 

Embalagens de polietileno de várias capacidades. 

Dureza da água 
Grau de sujidade 

Ligeiro Médio Elevado 

Macia 50 ml 60 ml 70 ml 

Média 60 ml 70 ml 80 ml 

Dura 80 ml 90 ml 100 ml 

* Valores aconselhados para uma capacidade de 6 kg. 


