
Clax Sonril 4EL1

Características físico-químicas
Aspecto
Cor
Densidade (25ºC)
pH (puro)
Teor de Oxigênio Ativo

Líquido móvel
Incolor
1,12 a 1,14 g/ml
2,2 a 2,6
Min. 16%

Alvejante indicado para remoção de manchas e alvejamento de 
roupas de algodão e poliéster/algodão

Econômico
Economiza tempo, energia, água e mão-de-obra, pois pode ser usado em conjunto 
com o detergente principal de lavagem na mesma operação.

Estabilizado
CLAX 4EL1 Sonril contém Peróxido de Hidrogênio estabilizado, o que permite uma 
liberação gradativa do oxigênio ativo na solução, proporcionando maior e�ciência na 
remoção de manchas.

Preserva as cores e a vida útil dos tecidos
Seu alvejante químico é o mais indicado não só para preservar as cores �rmes, mas 
também por não agredir as �bras dos tecidos.

Alto nível de alvejamento
Devido à alta concentração de Peróxido de Hidrogênio proporciona um alvejamento 
e�ciente mesmo em baixas dosagens.

Informações técnicas

Composição

Peróxido de Hidrogênio, Estabilizante e Água.

Utilização

Clax 4EL1 Sonril é usado em Lavanderias Hospitalares, Hoteleiras, Comerciais e Industriais 
para o alvejamento de roupas de algodão e poliéster/algodão e remoção de manchas 
pigmentárias de sucos, chá, café, etc.

Modo de usar
 
Dosagem: 2,0 a 4,0 ml de Clax 4EL1 Sonril  por quilo de roupa seca.
Temperatura: 70 - 85°C.
Tempo de Operação: Mínimo 10 minutos.

Embalagem

Bombona de polietileno com 57,4 litros.

Limitações de uso

O produto em sua forma de apresentação não é compatível com álcalis, ácidos, metais pesados (chumbo, prata, etc.), poeiras, cinzas, 
ferrugem, tecidos, papéis, metais (ferro, cobre, níquel, titânio, manganês, cromo, zinco, alumínio e suas respectivas ligas), borrachas naturais 
e sintéticas O produto é compatível com aço inox (304L e 316), vidro, polietileno, Te�on e Viton.

Precauções de uso

PERIGO: CORROSIVO! CAUSA QUEIMADURAS GRAVES AOS OLHOS - CONTÉM PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO.
CUIDADO: PODE SER FATAL SE INGERIDO OU INALADO. ATENÇÃO: CONSERVAR O PRODUTO LONGE DO ALCANCE DE CRIANÇAS 
E ANIMAIS. Impedir o contato com os olhos, pele e roupas durante o manuseio. Para o manuseio do produto e de suas soluções, é 
necessário usar luvas, avental, botas e óculos de segurança. Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água em 
abundância. Em caso de contato com a pele, remover as roupas contaminadas e lavar as partes atingidas com água em abundância. Em 
caso de inalação ou aspiração, remover a pessoa imediatamente para um local arejado. Em caso de ingestão, não provocar vômito e 
consultar o Centro de Intoxicações ou o Serviço de Saúde mais próximo. Em todos os casos, procurar imediatamente um médico, levando 
consigo o rótulo do produto. Não misturar com água na embalagem original. Se necessitar de informações adicionais, entrar em contato 
com o Centro Toxicológico pelos telefones (0__11) 5012-5311 ou 0800-7713 733. Manter o produto em sua embalagem original. Nunca 
reutilizar a embalagem vazia. Não aplicar em superfície aquecida.

Cuidados de conservação

O produto deve ser mantido em sua embalagem original, em local fresco e ventilado, afastado da luz solar direta, fontes de calor, materiais 
incompatíveis, combustíveis e gases comprimidos. Vide Ficha de Segurança do Produto. NUNCA MISTURE PRODUTOS QUÍMICOS, A 
MENOS QUE TAL PROCEDIMENTO SEJA INDICADO PELO FABRICANTE, POR ESCRITO. 

REGISTRO NO MS: 3.2661.0148 
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