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ALVEJANTE SEM CLORO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:
Nome: Alvejante sem cloro LavandOX
Composição: Peróxido de hidrogênio, Tensoativo, Coadjuvantes, água,
fragrância.
INDICAÇÕES E RECOMENDAÇÕES:
Pré lavagem: aplique 10ml (1 colher de sopa) de Lavandox diretamente sobre a
mancha. Deixe agir por 5 minutos, não deixando o produto secar sobre o
tecido, e prossiga a lavagem normal.
Lavagem a mão: antes de colocar as roupas no tanque ou balde, adicione o
lava roupas de sua preferência e dilua 100ml de lavandox para cada 10 litros de
água. Misture bem e mergulhe as roupas. Lave normalmente e enxague bem.
Lavagem a máquina: antes de colocar as roupas na máquina, adicione o lava
roupas de sua preferência e dilua 100ml de Lavandox. Misture bem e mergulhe
as roupas. Lave normalmente.
Instruções de molho: dilua 100ml de Lavandox em 5 litros de água a
temperatura ambiente, acrescentar as roupas e aguardar por 4 horas.
Atenção: antes de usar Lavandox, fazer teste de firmeza de cores e resistência
dos tecidos: dilua 1 colher de chá do produto em 1 colher de chá de água e
aplique em uma pequena área escondida do tecido e espere agir por 1 minuto
e enxague. Se não houver alteração, o produto pode ser utilizado
normalmente nesta peça. Não use em veludo, lã, linho, seda, viscose com
elastano, couro e peças com bordados, brocados e partes metálicas (botões,
zíperes e fivelas). Não expor a peça pré lavada a luz solar ou fontes de calor
antes de lavá-la e enxaguar bem. Secar as peças sempre a sombra. Não usar e
recipientes metálicos.
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CUIDADOS E PRECAUÇÕES:
Conserve fora do alcance das crianças e dos animais domésticos.
Antes de usar, leia as instruções de uso.
Não misture com produto a base de cloro ou amônia.
Conserve fora do alcance das crianças e animais domésticos.
Não reutilize a embalagem vazia para outros fins.
PRIMEIROS-SOCORROS:
Em caso de Inalação: evite a inalação. Em caso de inalação ou aspiração,
remova o paciente para local arejado e consulte imediatamente um médico ou
o centro de intoxicações, levando o rótulo do produto.
Contato com a pele: evite o contato com a pele. Em caso de contato, lave
imediatamente com água em abundância.
Contato com os olhos: evite o contato com os olhos. Em caso de contato, lave
imediatamente com água em abundância.
Em caso de Ingestão: Não ingerir. Em caso de ingestão, não provoque o
vomito, consulte imediatamente um médico ou o centro de intoxicações,
levando o rótulo do produto.

APRESENTAÇÃO E VALIDADE:
O produto é comercializado em embalagens de 2 litros e 5 litros.
Sua validade é de 24 meses.

