
      

 

Ficha Técnica 
 

DETERSOL SELF-1 
  

Detergente para  
lavandarias self service 

 
CARATERÍSTICAS  
Detergente líquido perfumado com excelente poder hidratante, desengordurante e alto desempenho. 
Com formulação especial para lavandarias de autosserviço, também pode ser usado em lavagens 
manuais, sendo indicado para a lavagem de todos os tipos de tecidos, mesmo delicado e branco e de 
cor.  
Devido à sua alta concentração, é eficaz em ciclos de lavagem curtos, em águas de qualquer dureza e 
baixa temperatura, levando em conta que quanto maior a temperatura, mais efetivo é na limpeza de 
manchas rebeldes. 
Deixa a roupa limpa, desodorizada, com um toque suave e agradavelmente perfumada. 
 
MODO DE UTILIZAÇÃO 
DETERSOL SELF-1 é usado como detergente completo em sistemas de lavagem com dosagem 
automática ou em lavagens manuais. 
Dose por quilo de roupa seca em lavagem automática depende da dureza da água e da sujidade a 
remover: Água macia de 6 a 15 ml/kg - Água dura de 8-25 ml/kg. 
Em lavagens manuais, diluir de 5 a 15 ml por litro de água, de acordo com o grau de dureza da água e 
da sujidade. 
 
PROPRIEDADES FISICAS E QUIMICAS 
Aspeto    Líquido  
Cor    Rosa 
Odor    Floral 
pH           8 
Densidade (20ºC)  1015 kg/m3 
Solubilidade                           Facilmente solúvel em água fria 
                      
APRESENTAÇÃO 
Embalagem de 5, 10 e 20 litros 
 
PRECAUÇOES 

Perigo 

 

Advertências de Perigo: Aquatic Chronic 3: H412 - Nocivo para os organismos 
aquáticos com efeitos duradouro. Eye Dam. 1: H318 - Provoca lesões oculares graves 
Skin Irrit. 2: H315 - Provoca irritação cutânea. EUH208: Contém 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-
octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-ona, Mistura de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazole-
3-ona e 2-metil-2H-isotiazole-3-ona (3:1). Pode provocar uma reação alérgica. 
Recomendações de prudência: P264: Lavar-se minuciosamente após manuseamento. 
P280: Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial. 
P302+P352: EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes. 
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. Continue a enxaguar. P310: Contacte imediatamente um 
CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/ médico. P501: Eliminar o 
conteúdo/recipiente de acordo com a legislação em vigor quanto a tratamento de 
resíduos. Não ingerir. Manter fora do alcance das crianças. Em caso de acidente, 
consultar o Centro de Informação Antivenenos Telf. 800 250 250. 
Substâncias que contribuem para a classificação: Álcoois, C 12-15, ramificados e 
lineares, etoxilados; Dodecilbenzenossulfonato de potássio. 

 
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. 


