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• Otimização da lavagem de roupas

Clax 200 é um detergente para pré-lavagem e lavagem contendo tensoativos não 
ionicos, branqueador óptico e uma mistura de álcoois, que remove completamente 
sujidades de óleos e gorduras, mantendo o nível de espuma e otimizando a lavagem de 
roupas.

• Excelente desempenho em remoção de gordura e sujidade oleosa

O produto apresenta excelente performance para remoção de sujidades. Uma 
vez removidas do tecido, as sujidades são efetivamente dispersas pelo Clax 200, 
impedindo assim a redeposição durante a lavagem.

• Garante o branco do tecido

Clax 200 contém um eficiente branqueador óptico em sua formulação, que pode
ser aplicado em todas as temperaturas, sendo estável inclusive na presença de
alvejantes à base de cloro.

• Mantém integridade dos tecidos

Clax 200 é usado principalmente em conjunto com aditivos alcalinos e/ou detergentes 
de lavagem principal. Quando combinado, sua principal função é melhorar a dispersão 
da sujidade, aumentando assim o desempenho da lavagem em tecidos muito sujos, tais 
como algodão e poliéster/algodão, impedindo o desgaste dos tecidos.

Utilização:
Detergente para pré-lavagem e lavagem de roupas de algodão e poliéster/algodão 
com sujidade pesada à base de gorduras, graxas e óleos de origem animal, vegetal e 
mineral.

Modo de usar
Dosagem: De 1 a 6 mL de CLAX 200 por quilo de roupa seca. Temperatura: a frío até 
90°C. Tempo de operação: mínimo 10 minutos.
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Composição
Álcool Graxo EO/PO, Oxo Álcool Etoxilado, Branqueador Óptico, Solvente e Água. 

Precauções de uso
Provoca lesões oculares graves. Tratamento específico. Contém Álcool Graxo EO/PO e Oxo Álcool Etoxilado. CONSERVE FORA DO 
ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. CUIDADO: Perigosa a sua ingestão. Impeça o contato com os olhos, pele 
e roupas durante o manuseio. Não inale vapores / aerossóis. Para abertura da embalagem rompa o lacre e gire a tampa no sentido anti-
horário, usando os EPI’s adequados. Use luvas de proteção / roupa de proteção / botas / proteção ocular / proteção facial. Lave as mãos 
cuidadosamente após o manuseio. EM CASO DE INGESTÃO: Lave a boca. NÃO provoque vômito. EM CASO DE CONTATO COM A PELE 
(ou o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Lave a pele com água / tome um banho. Lave a roupa contaminada antes 
de usá-la novamente. EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Lave cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de 
uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado 
e em uma posição que não dificulte a respiração. Contate imediatamente o CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA pelos telefones 
(0__11) 5012-5311 ou 0800 77 13 733, ou o Serviço de Saúde mais próximo. Não misture com água na embalagem original. Não aplique 
em superfície aquecida. Nunca 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.
ÁGUA: PODE FALTAR. NÃO DESPERDICE.

Registro MS = 3.2661.0270

Características fisico-químicas: 

Clax 200 pH(puro): 6,0 - 8,0

Cor: Incolor

Aspecto: Líquido Límpido

Densidade: 0,965 - 0,982 g/ml


