
Pasta  2RF1

Detergente neutro concentrado para lavar roupas
Finalidade de Uso
Clax 2RF1 – Pasta é indicado para lavagem e remoção de sujidade de tecidos finos, delicados, 
sensíveis a produtos alcalinos (lã, seda, náilon, rayon, etc.); Auxiliar os produtos alcalinos na 
pré-lavagem e lavagem de roupas com sujidade pesada; Umectação na primeira etapa do 
processo de lavagem para sujidade pesada.

Características / Benefícios
• Devido à sua rápida dissolução em água fria, o aproveitamento máximo do produto é 

alcançado nos poucos minutos da operação de umectação;
• A expansão do seu perfume de pinho proporciona um ambiente mais agradável na lavagem 

de roupas contendo sujidades com forte odor;
• Como aditivo de produtos alcalinos na pré-lavagem e na lavagem, melhora a penetração 

desses agentes no tecido, conferindo melhor resultado final;
• Por sua boa uidez, não adere às paredes da embalagem, aos dosadores e ao equipamento 

de lavagem;
• Sua formulação concentrada garante aplicação a baixas dosagens, proporcionando menor 

custo na lavagem;
• Em roupas contendo sujidade muito pesada diminui os enxágues iniciais, economizando 

água, tempo, energia e mão-de-obra;
• O caráter neutro da sua formulação o torna adequado para lavagem à água de tecidos 

delicados, não agredindo suas bras e cores firmes.

Modo de Usar 
Na lavagem: 4 a 6 gramas Clax 2RF1 – Pasta para cada quilo de roupa seca. Como aditivo: 2 a 
3 gramas Clax 2RF1 – Pasta para cada quilo de roupa seca. Na umectação: 0,5 a 2,0 gramas 
Clax 2RF1 – Pasta para cada quilo de roupa seca. Temperatura: A frio até 90°C. Tempo de 
Operação: umectação: Mínimo 3 minutos. Na lavagem e como aditivo: Mínimo 10 minutos.

Características Físico-Químicas
Aspecto Pasta fluída
Cor Amarela
pH (sol. 1%) a 25°C 6,5 – 7,5
Nível de espuma Médio / alto

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

Composição 
Álcool Graxo Etoxilado, Dodecilbenzeno Sulfonato de Sódio, Neutralizantes, Espessante, 
Conservante, Corante, Fragrância e Água.

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.

Registros Oficiais
Registro MS – 3.2661.0280
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