
      

Ficha Técnica 
 

LAVAPER ENZ BOX+C 
  
Humidificador e desmanchante enzimático 

Superconcentrado BOX+C system 

 
CARATERÍSTICAS  
LAVAPER ALC BOX+C é usado na lavagem de têxteis, tanto em lavandarias profissionais como em 
hotéis e residências, limpando manchas de natureza biológica, gordurosa e cosméticos. 
É um produto altamente concentrado e com grande poder hidratante e desengordurante, que pode ser 
utilizado na lavagem de todo o tipo de roupa. 
Devido ao seu grande poder humidificador, penetra entre as fibras da roupa, entrando em contato com a 
sujidade e permitindo que o detergente utilizado na fase seguinte penetre facilmente nos tecidos. A 
presença de enzimas aumenta a remoção de manchas orgânicas (tomate, fruta, vinho, etc.) e gorduras. 
 
 
MODO DE UTILIZAÇÃO 
Pode ser usado na lavagem manual e automática de roupas, em água fria e quente seguindo as doses 
indicadas na tabela a seguir, expressas em g/kg de roupa seca: 
 

Tipo de sujidade g/kg de roupa seca 

Pouco suja 0,5 - 1,5 

Suja 1,5 - 4,0 

Muito suja 4,0 - 8,0 
 

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    Incoloro 
Odor    Característico  
pH     8.2 
Densidade (20 ºC)  960 kg/m3 
Solubilidade                           Facilmente solúvel em água fria 
                     
APRESENTAÇÃO 
Caixa com saco de 10 litros 
 
PRECAUÇOES 
 

Perigo 

 

 

 

Indicações de perigo: Acute Tox. 4: H302 - Nocivo por ingestão. Aquatic Chronic 1: H410 - 
Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. Eye Dam. 1: H318 - Provoca 
lesões oculares graves. Skin Irrit. 2: H315 - Provoca irritação cutânea. Skin Sens. 1: H317 - Pode 
provocar uma reação alérgica cutânea.  
Recomendações de prudência: P264: Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento. 
P280: Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial. P302+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. 
Continue a enxaguar. P310: Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO 
ANTIVENENOS/ médico. 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: Álcoois, C13-C15, ramificados e lineares, 
etoxilados; Álcoois, C12-13- ramificado e linear, etoxilado; 2-butoxietanol; (r)-p-menta-1,8-dieno. 

 
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. 


