PER 50
AROMATIZANTE DE ROUPAS
MODO DE AÇÃO

Adiciona um agradável aroma floral à roupas no ato de acabamento final,
penetrando na intimidade das fibras testeis, e perdurando por longo tempo.

USADO EM

Em roupas como acabamento final aromatizante, após a calandragem e durante
a "dobragem

CARACTERÍSTICAS

Produto contem essências semelhantes ao amaciante , mais fungicida para
evitar bolor nas roupas , contem álcool desnaturado para acelerar a secagem
das roupas

OUTROS USOS
PRINC. ATIVO
INDICADO PARA

Não se aplica.
Quaternário de amônio e essência
Aromatizar roupas após a lavagem e antes de ser embaladas em sacos
plásticos para entrega ao cliente

DILUIÇÃO

Pronto para uso

PREPARO

Não há

APLICAÇÃO

RENDIMENTO
VANTAGENS
PROPRIEDADES
TOXIDEZ
CUIDADOS
E.P.I.
CLIENTES
ESTOCAGEM

EMBALAGENS

Aplicar por pulverização no momento da dobragem das roupas, aplicando 1 jato
em cada dobra final

Depende do uso e quantidade aplicada na roupa
Pode ser utilizado depois da roupa seca, mantem a essência pois é embalado
imediatamente após a aplicação , evita perda de cheiro durante a secagem.
Aromatizante para roupas
Baixa.
Não há cuidados específicos
Não se aplica
Lavanderias industriais , e domesticas, hotéis ,motéis .
Manter em local fresco e arejado ao abrigo da luz solar direta, longe do calor e
do alcance das crianças e de animais domésticos.

Bombona 5 Lt, 20 Lt, 50 Lt.
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ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A Ekotek através de seu Departamento de Engenharia possui uma equipe especializada em fornecer
orientações sobre a utilização de seus produtos.

NOTA: As informações e recomendações contidas neste boletim são resultados obtidos em laboratório de pesquisa e tem a
finalidade de informar sobre nossos produtos, entretanto a EKOTEK, não assume responsabilidade a respeito dos resultados
obtidos, pois não pode Controlar todas as condições de utilização e armazenagens. As empresas devem confirmar tais resultados
com seus próprios meios e fazer testes rigorosos para se certificarem que um determinado produto seja apropriado para a
aplicação desejada.
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