
      

Ficha Técnica 
 

LAVAPER OX-DES 
  

Detergente e branqueador 
com peróxido de hidrogénio 

 
CARATERÍSTICAS  
Eficaz detergente líquido branqueador e desodorante com grande poder hidratante, desengordurante e 
de alto desempenho, formulado especificamente para lavar roupas nas quais é necessário uma limpeza 
completa e minuciosa. 
Formulado com alta percentagem de peróxido de hidrogénio, lava, branqueja e desodoriza em uma 
única operação, obtendo resultados imbatíveis em todos os tipos de tecidos brancos ou coloridos sem 
agredir as cores, tornando-o adequado para qualquer tipo de lavagem profissional e em lavandarias de 
autosserviço. Não use com roupas de lã ou seda. 
Devido à sua alta concentração, é eficaz em ciclos curtos de lavagem, em águas de qualquer dureza e 
baixa temperatura, considerando que, graças ao seu teor de peróxido de hidrogénio a uma temperatura 
mais alta (mais de 60 °C), aumenta a sua eficácia na limpeza de manchas fixas nos tecidos. 
 
MODO DE UTILIZAÇÃO 
LAVAPER OX-DES é usado como detergente + branqueador em sistemas de lavagem com dosagem 
automática, tornando desnecessário o uso de qualquer outro tipo de oxidante ou branqueador. 
Dose por quilo de roupa seca em lavagem automática, dependendo da dureza da água e da sujidade a 
ser removida: Água macia de 9 a 18 ml/kg - Água dura de 12 a 25 ml/kg. 
Importante: Nas lavagens LAVAPER OX-DES, não use lixívia ou outros branqueadores à base de cloro, 
nem mesmo na fase de branqueamento, pois isso pode causar uma reação violenta entre os dois 
produtos. 
 
 
PROPRIEDADES FISICAS E QUIMICAS 
Aspeto    Líquido  
Cor    Incolor 
Odor    Característico 
pH           8 
Densidade (20 ºC)  1050 kg/m3 
Solubilidade                           Facilmente solúvel em água fria 
                     
 
APRESENTAÇÃO 
Embalagem de 20 litros 
 
 
PRECAUÇOES 

Perigo 

 

Indicações de perigo: Eye Dam. 1: H318 - Provoca lesões oculares graves.  
Conselhos de prudência: P280: Usar luvas de proteção/vestuário de 
proteção/proteção ocular/proteção facial. P305+P351+P338: SE ENTRAR EM 
CONTATO 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 Contate imediatamente o CENTRO DE 
INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico. Não ingerir. Manter fora do 
alcance das crianças. Em caso de acidente, consultar o Centro de Informação 
Antivenenos Tel. 800250250. 
Substâncias que contribuem para a classificação: Álcoois, C12-15, 
ramificados e lineares, etoxilados; Peróxido de hidrogénio em solução.  

 
 
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. 


