
      

 

Ficha Técnica 
 

UNIPACK TEXTIL 
       

 Detergente para a lavagem de roupa 

 
 
CARATERÍSTICAS  
Detergente superconcentrado em cápsulas hidrossolúveis, indicado para a lavagem de todo tipo de 
roupa, tanto branca como de cor.  
Elimina eficazmente a sujidade e manchas, cuidando e impregnando a roupa de um agradável perfume. 
 
MODO DE UTILIZAÇÃO 
Introduzir uma cápsula de UNIPACK TEXTIL por cada 6 quilos de roupa, sem abrir nem perfurar, no 
tambor da máquina de lavar, de seguida a roupa e proceder à lavagem. Para uma correta diluição do 
produto é muito importante introduzir a cápsula de detergente antes da roupa a lavar. 
 
PROPRIEDADES FISICAS E QUIMICAS 
Aspeto    Líquido fluido 
Cor    Verde  
Odor    Aromático 
pH                                 7 
Densidade (20ºC)  1020 kg/m3 
Solubilidade                           Solúvel em água 
 
APRESENTAÇÃO 
Embalagem de 100 unidades de 20 ml 
 
 
PRECAUÇOES 
 

Perigo 

 

Advertências de perigo: Aquatic Chronic 3: H412 - Nocivo para os organismos 
aquáticos com efeitos duradouros. Eye Dam. 1: H318 - Provoca lesões oculares 
graves.  
Recomendações de prudência: P273: Evitar a libertação para о ambiente. 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 Contacte 
imediatamente o CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico P501: 
Eliminar o conteúdo e/ou o recipiente de acordo com a norma sobre resíduos 
perigosos ou embalagens e resíduos de embalagens, respetivamente.  
Informação suplementar: EUH208: Contém 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-
tetrametil-2-naftil)etan-1-ona, 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-ciclohexen-1-il)-3-buten-2-
ona, Linalol, Mistura de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazole-3-ona e 2-metil-2H-isotiazole-
3-ona (3:1), Salicilato de hexilo. Pode provocar uma reação alérgica. Não ingerir. 
Manter fora do alcance das crianças. Em caso de acidente, consulte o Centro de 
Informação Antivenenos Telf. 800250250.  
Substâncias que contribuem para a classificação: Álcool C12-15 etoxilado (C12-
15 PARETH-7); 2,2´-iminodietanol. 

 
 
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. 


