
      

 

Ficha Técnica 
 

DETERSOL AT-20 
 

Detergente atomizado concentrado 

 
 
 
CARATERÍSTICAS  
DETERSOL AT-20 é um detergente atomizado para a lavagem de todo tipo de têxteis. Obtém-se 
óptimos resultados inclusivé em águas duras e a qualquer temperatura. Elimina com facilidade qualquer 
tipo de sujidade. Contém branqueadores ópticos estáveis ao cloro, podendo-se usar com qualquer tipo 
de branqueadores oxidantes para roupa branca ou de cor. 
 
 
MODO DE UTILIZAÇÃO 
Dosear de 15-30 g de DETERSOL AT-20 por quilo de roupa seca, consoante o grau de sujidade e 
dureza da água, na gaveta do detergente ou directamente no tambor, junto com a roupa. Para 
conseguir maior eficácia, recomenda-se efectuar uma pré-lavagem, adicionar branqueadores e 
aumentar a temperatura de lavagem, dependendo do tipo de tecido. 
 
 
PROPRIEDADES FISICAS E QUIMICAS 
Aspeto    Pó atomizado 
Cor    Branco com grãos verdes 
Odor    Característico 
pH (1%)   10-11 
Densidade (20ºC)  608 kg/m³ 
 
 
APRESENTAÇÃO 
Embalagem de 25 Kg 
 
 
PRECAUÇOES 
 

 
Perigo 

 

 
 

Indicações de perigo: Eye Dam. 1: H318 - Provoca lesões oculares graves. Skin Irrit. 
2: H315 - Provoca irritação cutânea. 
Conselhos de prudência: P264: Lavar cuidadosamente após manuseamento. P280: 
Usar luvas de protecção/vestuario de protecção/protecção ocular/protecção facial. 
+P352: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar abundantemente com água. 
P305+P351+P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar 
cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-
as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. P310: Contacte imediatamente o 
CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou o médico. P332+P313: Em caso de 
irritação cutânea: consulte um médico. Manter fora do alcance das crianças. Em caso 
de acidente, consultar o Centro de Informação Antivenenos Tel. 800250250. 
Contém: Carbonato disódico, composto com peroxido de hidrogénio (2:3); Ácido 
benzenossulfónico, C10-13-alquil derivados, sódio; Ácido silícico, sal de sódio.  

 
 
INFORMAÇÃO ADICIONAL 
A informação indicada é a nosso critério correta, devido a que as condições de uso do produto ficam 
fora do nosso controlo, derivamos qualquer tipo de responsabilidade por uma incorreta utilização do 
produto. 


