
Clax Soft 5CL1

Características físico-químicas
Aspecto
Cor
pH (puro)

Líquido 
Azul
2,8 a 3,6

Amaciante de tecidos

Amacia qualquer tipo de tecido
Devido à sua nobre composição, confere maciez e suavidade aos tecidos.

Prolonga a vida dos tecidos
Devolve às �bras seu aspecto natural, prolongando sua vida útil.

Perfume suave e maior biodegradabilidade
Seu perfume �oral deixa a roupa agradavelmente perfumada. Contém tensoativos 
com maior teor de biodegradabilidade.

Econômico em uso
Sua formulação concentrada garante uma efetiva aplicação a baixas dosagens, 
proporcionando menor custo por quilo de roupa lavada.

Facilita a remoção de água, calandragem e o passar a ferro.
Atuando no sistema eletrostático dos tecidos, condiciona as �bras, facilitando a 
remoção de água na extração, a calandragem e o passar a ferro.

Informações técnicas

Composição

Éster de Dialquil Amônio, Corante, Fragrância, Conservante e Água.

Utilização

Clax  5CL1 - Soft é um amaciante para todos os tipos de roupa, amacia e perfuma tecidos e 
�bras naturais e sintéticas. Sua aplicação elimina a aspereza das roupas tornando-as 
confortáveis ao uso. Facilita a calandragem e a remoção de água na centrifugação.

Modo de usar
 
Dosagem: 2 a 5 ml Clax 5CL1 - Soft para cada quilo de roupa seca na última etapa do processo de lavagem.
Temperatura: A frio
Tempo de Operação: Mínimo 3 minutos

Embalagem

Bombona de polietileno com 25 e 50 litros.

Precauções de uso

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente 
com água em abundância. Em caso de ingestão, consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do 
produto. Caso necessite de informações adicionais, entre em contato com o Centro Toxicológico pelos telefones (0__11) 5012-5311 ou 
0800-77 13 733. Mantenha o produto em sua embalagem original. Não reutilize a embalagem vazia.

Cuidados de conservação

Este produto deve ser mantido em sua embalagem original fechada. Recomenda-se que seja armazenado em ambiente coberto e seco. 
Devem ser evitadas temperaturas extremas. NUNCA MISTURE PRODUTOS QUÍMICOS, A MENOS QUE TAL PROCEDIMENTO SEJA 
INDICADO PELO FABRICANTE, POR ESCRITO. 
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