
Solar

Detergente para lavar roupas
Finalidade de Uso
Detergente para lavar roupas.

Características / Benefícios
• Seu alvejante óptico confere brilho cumulativo às roupas após cada lavagem;
• Remove com eficiência sujidade leve ou pesada, devido à associação de 

tensoativos aniônicos e agentes alcalinizantes;
• Deviso seu poder detergente e à rápida solubilidade, é eficiente tanto a quente 

quanto a frio. 

Modo de Usar 
Para lavagem manual (no tanque): Encha o tanque com água e coloque 2 copos 
(tipo americano) de Clax Solar. Agite até dissolver bem. Mergulhe completamente 
as roupas uma a uma, esfregando as partes mais sujas. Recomenda-se uma hora 
de molho. Esfregue as roupas, enxágue bem até remover toda a espuma e coloque 
para secar. Para lavagem na máquina: Deixe a máquina receber água. Coloque Clax 
Solar na dosagem indicada pelo fabricante da máquina (normalmente, 1 ½ copo). 
Deixe a máquina ligada até dissolver bem o pó. Desligue a máquina e mergulhe as 
roupas uma a uma. Recomenda-se uma hora de molho. Deixe a máquina terminar o 
processo de lavagem. Enxágue bem até remover toda a espuma. Utilize amaciante, 
se desejar. Retire as roupas da máquina e coloque para secar. Recomendações 
Importantes: Siga sempre as instruções indicadas nas etiquetas das roupas. Lave 
primeiro as roupas brancas depois as de cor, sem misturar. As peças coloridas que 
desbotam devem ser lavadas isoladamente e não devem ser deixadas de molho. 
Roupas coloridas devem secar a sombra.

Características Físico-Químicas
Aspecto Pó
Cor Azul
pH (sol. 1%) a 25°C 10,0 – 10,5

Os valores apresentados acima são dados típicos de uma produção normal e não 
devem ser considerados como especificação.

Composição 
Dodecilbenzeno Sulfonato de Sódio, Coadjuvantes, Corante, Fragrância, Branqueador 
Óptico, Água e Carga.

Precauções de Uso
Recomendações sobre manuseio, estocagem e descarte do produto são fornecidas 
separadamente na Ficha Individual de Segurança de Produto (FISPQ). 

Prazo de Validade
24 meses a partir da data de fabricação.
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