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PRODUTO/ product  DETERGENTE ATOMIZADO LOA 

FICHA Nº/ TDS nº  FTCON137 

DESCRIÇÃO/ Description  Detergente em pó atomizado para lavagem de roupa à 

máquina 

Atomized powder detergent for washing machine 

CARATERÍSTICAS/ Characteristics 

  Composição/ Composition Tensioctivos não-iónicos e aniónicos 

Non-ionic and anionic surfactants 

 Aspeto/ aspect  Pó 

Powder 

 Cor/ colour Branco com pintas azuis 

White with blue spots 

 Odor/ Odour Perfumado 

Fragrant 

 Resíduo seco/ Dry content --- 

 Viscosidade/ Viscosity --- 

 Atividade iónica/ Ionic 

activity 

--- 

 pH --- 

 Estabilidade/ Stability --- 

 Concentração/ Concentration --- 

 Solubilidade/ Solubility Solúvel 

Soluble 

 Densidade/ Densitiy 553-748 g/cm3 

 Compatibilidade/ 

Compatibilty 

--- 

 Outras/ Others  

* 

Humidade: 0,00-5,50% 

Humidity 

L.A.S: 2,80-5,20% 
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Sabão: 1,12-2,08% 

Soap 

 

APLICAÇÕES/ Applications 

 Produto especialmente concebido para o uso em máquinas de lavar roupa automáticas, 

com um elevado rendimento e de baixo consumo, proporcionando uma limpeza 

efectiva e um suave aroma para além de uma perfeita brancura. 

Este produto cumpre a legislação sobre biodegradabilidade, em vigor em Portugal e na 

U.E. 

Product specially designed for use in automatic washing machines, with a high 

efficiency and low consumption, providing an effective cleaning and a gentle aroma in 

addition to a perfect whiteness. 

This product complies with the legislation on biodegradability, in force in Portugal and 

in the U.E. 

 

TAXA DE APLICAÇÃO/ Application dosage 

 --- 

 

ORIENTAÇÕES DE FABRICO/ Production orientation 

 O produto fabrica-se numa moderna torre de atomização, sendo depois de já 

pulverizado adicionado de todos os componentes da formulação incompatíveis com a 

primeira fase do fabrico. Com este processo bi-etápico consegue-se obter um produto 

com as adequadas características de aspecto, cor, perfume, etc. que o mercado exige. 

O produto apresenta-se em sacos de polietileno de 20 kg e 10 kg. 

 

The product is manufactured in a modern atomization tower, after being sprayed added 

of all components of the formulation incompatible with the first stage of manufacture. 

With this biphasic process can be obtained a product with the appropriate 

characteristics of appearance, color, perfume, etc. that the market demands. 

The product is in polyethylene bags of 20 kg and 10 kg. 
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EMBALAGEM, ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE/ Packing, storage and transportation 

 Manuseamento: Evitar respirar o pó e o contacto directo e/ou prolongado com olhos e 

pele. 

Armazenagem: Armazenar em temperatura ambiente, afastado de substâncias ácidas. 

Transporte: Produto não classificado como perigoso para transporte segundo o 

ADR/RPE. 

 

Handling: Avoid breathing the powder and direct and/or prolonged contact with eyes 

and skin. 

Storage: Store at room temperature away from acidic substances. 

Transport: Product not classified as dangerous for transport under ADR / RPE.  

 

SEGURANÇA, ROTULAGEM E TOXICOLOGIA/ Security, Labelling and toxicological 

 Produto biodegradável de acordo com as normas vigentes de biodegradabilidade em 

Portugal e na EU. 

 

Biodegradable product in accordance with current biodegradability standards in 

Portugal and the EU. 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS/ Adittional info 

--- 

Ficha elaborada/revista em: 

(rasurar o não aplicável – p. exemplo: “Ficha elaborada/revista em:”) 

24/10/2018  

Revisão nº/ Revision no.: 1 

Observações/ Observations: --- 

 

*  - Dados acrescentados 
                            

  Data added 

**  - Dados eliminados 
                              

Deleted data 

***  - Dados revistos 
                              

Revised data 

 


