PASSAPOLL

Facilitador de passagem para roupas
PASSAPOLL é um produto formulado com essências ou sem essências ,
conservantes e silanos glicolizados , indicado para reduzir a energia estática das
roupas após a lavagem , reduzindo o atrito e gerando propriedades deslizantes,
facilitando assim a passagem de roupas , ao mesmo tempo d que deixa as roupas
impecáveis .
PASSAPOLL possui PH neutro, o que lhe assegura um suave tratamento com
as mãos podendo ser utilizado manualmente.
PASSAPOLL melhora a qualidade final das roupas podendo fornecer um
cheiro agradável a roupas .

Instruções de uso:
PASSAPOLL pode ser usado puro ou diluído 1:1 , deve ser aplicado com o
auxilio de uma pulverizador manual plástico , agite bem antes de aplicar.
PASSAPOLL pode ser usado em cortinas, capas , panos de sofá , camisas ,
roupas sociais em roupas de algodão , poliéster e mistas , em caso de uso em linho
fazer o teste antes, não utilizar em seda , viscose e similares.

Vantagens:
•

PASSAPOLL deixa o ambiente com agradável essência a sua escolha e com leve
odor de roupa limpa , caso necessite pode ser fornecido sem essência , neste caso
o produto não interfere no cheiro da roupa passada.
• PASSAPOLL seca e não deixa manchas .
• PASSAPOLL possui um rendimento em torno de 300 a 500 peças com 1 litro de
produto.
Características físico - químicas:
Aparência: líquido opaco
Densidade, 25 ºC : ca. 1,00 g/cm³
pH concentrado : 8 +/- 2
Assistência Técnica:
O departamento técnico da EKOTEK está à sua disposição para quaisquer esclarecimentos e
para auxiliá-lo a tornar seu sistema de limpeza mais eficiente e econômico, obedecendo a nossa
meta de valorizar o homem.
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