ALVEJANTE SEM CLORO CENAP
É um alvejante sem cloro eficaz e seguro para manchas difíceis do
dia a dia durante a lavagem. Pode ser utilizadas em roupas brancas
ou coloridas, deixando as cores mais vivas e o branco mais branco.
O Alvejante Cenap é eficaz em sujeiras de transpiração, gordura,
molho, terra. Remove manchas difíceis como: vinho tinto, café, chá,
suco de frutas entre tantas outras. É ideal para uso em punhos e
colarinhos de camisas, roupas de crianças, toalhas de mesa, panos
de prato, meias, etc.
tc. Pode ser utilizado na pré-lavagem
pré
e na
máquina, em conjunto com o sabão em pó. Não contém cloro. Deixa
a roupa mais limpa e com um suave perfume.
Embalagem: Frasco de 2 Litros e Frasco de 1 Litro.

Fardo 6x2 Litros
Frasco 2 Litros
Fardo 12x1 Litro
Frasco 1 Litro
Galão 5 Litros
Código de Barras
Frasco 2L
Frasco 1L
Galão 5 Litros

Peso
Comp.
12,9
33
2,14
11
13,2
34
1,10
8,5
5,40
19
EAN-13
789.62355.0202-9
789.62355.0112-1
789.62355.021-7

Larg.
Alt.
22
29
11
29
26
26
8,5
26
14
28
DUN
DUN-14
6-789623550202
789623550202-1
2-789623550112
789623550112-5

Lavagem à máquina:: antes de colocar as roupas na máquina, adicionar à água 100ml (meio copo
americano) de ALVEJANTE CENAP e o detergente em pó desejado. Agite bem até dissolver. Coloque
as roupas e prossiga a lavagem. Pré-lavagem:: antes da lavagem, aplique 10ml (1 colher de sopa) de
ALVEJANTE CENAP diretamente sobre a mancha. Deixe agir por no máximo 5 minutos e prossiga
com a lavagem. Não deixe o produto secar sobre o tecido. Lavagem à mão:: antes de colocar suas
roupas no tanque ou balde, adicione 100ml (meio copo americano) de ALVEJANTE CENAP a cada 10
litros de água. Agite bem e mergulhe as roupas
roupas para prosseguir com a lavagem. Não use em veludo,
lã, linha, seda, viscose com elastano, couro e peças com bordados ou brocados.
brocados. Não usar
us em objetos
metálicos como botões, zíperes, fivelas, etc.
etc
Recomendações especiais: Antes de usar, faça o teste de firmeza das cores e resistência dos
tecidos. Misture uma colher de chá de ALVEJANTE CENAP com uma colher de chá de água. Aplique a
mistura em uma pequena área escondida do tecido, deixe agir por 1 minuto e, se não houver alteração,
ALVEJANTE CENAP pode ser utilizado. Não use em lã, seda ou couro. Sempre siga as instruções de
lavagem que estão na etiqueta das roupas e tecidos.
tecidos Não use o produto quando for recomendada
lavagem a seco na etiqueta das roupas. Evite deixar de molho por mais de 30 minutos. Não misture
com produtos à base de amônia ou cloro. Não coloque o produto em recipientes metálicos. Não aplique
o produto em objetos
etos metálicos (botões, zíperes, fivelas etc.).
etc.) Não exponha o tecido que foi pré-tratado
pré
à luz solar ou qualquer outra fonte de calor direto (ferro, máquina de secar, etc.) antes de lavá-la
lavá
e
enxaguá-la. Atenção – Antes de usar, leia as instruções do rótulo
rótul
COMPOSIÇÃO:: Peróxido de Hidrogênio, Trietanolamina, Estabilizante, essência, Tensoativo e água.
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