
      

Ficha Técnica 
 

LAVAPER TEN BOX+C 
  

Componente tensioativo  
Superconcentrado BOX+C system 

 
CARATERÍSTICAS  
LAVAPER TEN BOX+C é usado na lavagem de têxteis, tanto em lavandarias profissionais como em 
hotéis e residências, limpando a roupa suja. 
É um detergente neutro com alto poder de limpeza, cuja formulação à base de tensioativos especiais 
permite a saponificação de óleos, gorduras e outras substâncias orgânicas. 
Contém agentes sequestrantes que complexam os iões cálcio presentes na água, evitando a 
precipitação de sais em águas duras, permitindo assim sua utilização em águas de qualquer dureza. 
Pode ser usado tanto em roupas brancas como de cor. 
 
 
MODO DE UTILIZAÇÃO 
É utilizado na lavagem automática de roupas. Para roupas sujas ou muito sujas recomenda-se o uso em 
conjunto com LAVAPER ALC BOX+C. Pode ser dosado em água fria e quente seguindo as doses 
indicadas na tabela a seguir, expressas em g/kg de roupa seca: 
 

Tipo de sujidade Pré-lavagem Lavagem (c/ pré-lavagem) Lavagem (s/ pré-lavagem) 

Pouco suja 2,0 - 3,0 g 3,0 - 4,0 g 4,0 - 5,0 g 

Suja 3,0 - 4,0 g 4,0 - 5,0 g 5,0 - 6,0 g 

Muito suja 4,0 - 5,0 g 5,0 - 6,0 g 6,0 - 7,0 g 
 

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    Azul 
Odor    Característico  
pH (1 %)   7.5 
Densidade (20 ºC)  1042 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.  
Recomendações de prudência: 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. P310: Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO 
ANTIVENENOS/ médico.  
Informação suplementar: EUH208: Contém Isoeugenol. Pode provocar uma reação 
alérgica. 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, C12-18, etoxilados. 

 
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. 


