
      

Ficha Técnica 
 

LAVAPER BLN BOX+C 
  

Branqueador de baixa temperatura 
Superconcentrado BOX+C system 

CARATERÍSTICAS  
LAVAPER BLN BOX+C é utilizado na lavagem de tecidos, tanto em lavandarias profissionais como em 
hotéis e residências, removendo com eficácia as manchas, tanto em roupas brancas como de cor. 
É um branqueador neutro especial que não agride os tecidos e oferece bons resultados em condições 
suaves no banho de lavagem (pH 8,5-9,5) e em baixas temperaturas (30-40ºC). 
Trabalhar em condições suaves prolonga a vida útil da roupa, reduz o consumo de energia e diminui o 
número de enxaguamentos. 
Além disso, ao contrário de outros branqueadores, não apresenta odor desagradável ou é agressivo 
para a pele, facilitando o seu manuseio. 
Este produto apresenta um bom perfil ecotoxicológico, pois não é tóxico e inerentemente biodegradável. 
 
MODO DE UTILIZAÇÃO 
Pode ser adicionado na fase de lavagem ou na fase de branqueamento, seguindo as doses indicadas 
na tabela a seguir, expressas em g/kg de roupa seca: 
 

Tipo de sujidade Lavagem  Branqueamento 

Pouco suja 4 - 7 g 2 - 5 g 

Suja 7 - 10 g 5 - 8 g 

Muito suja 10 - 16 g 8 - 10 g 
 

Atenção: Recomenda-se controlar o pH da lavagem, em pH 10 a eficácia do produto diminui 
drasticamente. 
Para obter os melhores resultados com manchas de sangue, as roupas devem ser enxaguadas com 
água antes de serem colocadas na máquina de lavar e antes de entrarem em contato com o produto. 
Em águas duras e muito duras recomenda-se aumentar as doses em 30%. Em tuneis de lavagem 
podem ser reduzidos em 10% devido à maior ação mecânica na lavagem. 
 
PROPRIEDADES FISICAS E QUIMICAS 
Aspeto    Líquido  
Cor    Branco 
Odor    Característico  
pH     3.5 
Densidade (20 ºC)  1057 kg/m3 
Solubilidade                           Facilmente solúvel em água fria 
                     
 
APRESENTAÇÃO 
Caixa com saco de 10 litros 
 
PRECAUÇOES 

Perigo 

 

 

Indicações de perigo: Eye Dam. 1: H318 - Provoca lesões oculares graves. Org. Perox. D: H242 - Risco de 

incêndio sob a ação do calor. 
Recomendações de prudência: P210: Manter afastado do calor, superfícies quentes, faíscas, chamas 

abertas e outras fontes de ignição. Não fumar. P234: Mantenha sempre o produto na sua embalagem 
original. P280: Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial. 
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. 
P370+P378: Em caso de incêndio: Para extinguir utilizar extintor de pó ABC. P501: Eliminar o 
conteúdo/recipiente de acordo com a norma sobre resíduos perigosos ou embalagens e resíduos de 
embalagens, respetivamente. 
Informação suplementar: Não ingerir. Manter fora do alcance das crianças. Em caso de acidente, consulte 

o Centro de Informação Antivenenos Telf. 800 250 250.  
Substâncias que contribuem para a classificação: Ácido 6-(ftalimido)peroxihexanóico. 

 
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. 


