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SABÃO LÍQUIDO 

 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO: 

Nome: Sabão líquido Lavandex 

Composição: Linear ALQUIL Benzeno sulfonato de sódio, neutralizante, 

emulsificante, sequestrante, branqueador óptico, espessantes, conservantes, 

fragrância e água. 

INDICAÇÕES E RECOMENDAÇÕES: 

Para lavagem a máquina: Adicione 100ml de Lavandex Sabão Líquido no 

compartimento de máquina. Para melhor performance, aplique parte da dose 

diretamente sobre a mancha. 

A dosagem recomendada é para máquinas de lavar com abertura superior, 

Para outros tipos de máquina, ajuste a dosagem de acordo com a 

recomendação do fabricante. 

Para lavagem a mão: Dose 3 colheres de sopa (30ml) de Lavandex Sabão 

Líquido para cada 5 litros de água, se desejar deixe as roupas de molho, 

esfregando suavemente as peças. Em seguida, enxague-as bem e coloque-as 

para secar em local ventilado. 

Lave com bastante água corrente os objetos e utensílios utilizados como 

medida antes de reutiliza-los. Após o manuseio do produto, lave bem as mãos 

e seque. 

Dicas: Produtos leva roupas não devem ser misturados com produtos a base de 

cloro. Tempo de molho ideal de 2 horas. Recomendado para a maioria dos 

tecidos e para roupas brancas e coloridas, mas em geral produtos lava roupas 

não são adequados para lavar couro. Seque as roupas em local arejado. 

Instruções de Uso: 
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Diluir 35ml de Limpador Perfumado Lavandex para cada litro de água. 

Umedeça o pano e aplique sobre a superfície. 

CUIDADOS E PRECAUÇÕES:   

Leia atentamente o rótulo antes do uso.  

Conserve fora do alcance de crianças. 

Não reutilize a embalagem vaia para outros fins. Mantenha o produto em sua 

embalagem original. Não misture com outros produtos. 

 

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 1 litro, 2 litros e 5 litros. 

Sua validade é de 18 meses.  

 

 


