
Noronha Produtos Químicos Ltda. 
Fone: (16) 3724-5599 – vendas@noronha.ind.br

 

 

 
MODO DE USAR 
Máquina: Dissolver separadamente ½
último enxague. Não usar o produto diretamente na roupa.
Tanque: Depois de lavar e enxaguar dissolver ½ copo de 
roupas deixando por 3 minutos, torcer e secar normalmente.
Importante: Para melhores resultados, use AMACIANTE CENAP sempre bem dissolvido em água 
limpa. Nunca despeje diretamente sobre as roupas. Siga corretamente as i
indicadas nas etiquetas das roupas.
 
PRECAUÇÕES: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. 
Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Depois de utilizar 
este produto, lave e seque as mãos. Em caso de contato com os olhos e a pele, lave imediatamente 
com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o 
Centro de Intoxicações pelo número 0800
Mantenha o produto em sua embalagem original. Conservar a embalagem fechada, em local coberto e 
fresco ao abrigo do sol e do calor. Não reutilize a embalagem vazia.
 
COMPOSIÇÃO: Água, Composto Quaternário de Amônio, Coadjuvantes,
Corante. 
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AMACIANTE PARA ROUPAS CENAP 
Age soltando as fibras, penetrando profundamente nos tecidos, 
eliminando os resíduos de sabões e detergentes que ficam nas 
roupas. Amacia e suaviza as roupas, além de perfumá
agradavelmente, proporciona centrifugação e calandragem mais 
fáceis, preserva as cores e a duração das roupas. Possui efeito 
bacteriostático.  
Nas cores: Floral Azul, Primavera Rosa e Classic Amarelo.
Embalagem: Galão de 5 Litros, Frasco de 2 Litros e 
Frasco de 500 ml – CONCENTRADO - (somente Floral Azul)
 

 Peso Comp. Larg.
Fardo 4x5 Litros 20 34 34 
Galão 5 Litros 5 17 17 
Fardo 6x2 Litros 12,5 37,5 20 
Frasco 2 Litros 2,05 12,5 10 
Fardo 15x 500 ml 8,1 35 21 
Frasco 500 ml 0,54 7 7 
Código de Barras EAN-13 DUN
Galão 5L - Floral 789.62355.0005-6 4-789623550005
Galão 5L – Rosa 789.62355.0030-8 4-789623550030
Frasco 2L - Floral 789.62355.0091-9 6-789623550091
Frasco 2L – 
Classic 789.62355.0106-0 6-789623550106

Frasco 2L – Rosa 789.62355.0072-8 6-789623550072
Frasco 500ml-
Floral 789.62355.0063-6 2-789623550063

 

: Dissolver separadamente ½  copo de AMACIANTE CENAP e despejar na
último enxague. Não usar o produto diretamente na roupa. 

: Depois de lavar e enxaguar dissolver ½ copo de AMACIANTE CENAP na água e coloque as 
roupas deixando por 3 minutos, torcer e secar normalmente. 

: Para melhores resultados, use AMACIANTE CENAP sempre bem dissolvido em água 
limpa. Nunca despeje diretamente sobre as roupas. Siga corretamente as instruções de lavagem 
indicadas nas etiquetas das roupas. 

: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. 
Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Depois de utilizar 

e seque as mãos. Em caso de contato com os olhos e a pele, lave imediatamente 
com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o 
Centro de Intoxicações pelo número 0800-722-6001, ou o médico, levando o rótulo do pr
Mantenha o produto em sua embalagem original. Conservar a embalagem fechada, em local coberto e 
fresco ao abrigo do sol e do calor. Não reutilize a embalagem vazia. 

: Água, Composto Quaternário de Amônio, Coadjuvantes, Preservante, Perfum
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Age soltando as fibras, penetrando profundamente nos tecidos, 
eliminando os resíduos de sabões e detergentes que ficam nas 
roupas. Amacia e suaviza as roupas, além de perfumá-las 
agradavelmente, proporciona centrifugação e calandragem mais 

as cores e a duração das roupas. Possui efeito 

Nas cores: Floral Azul, Primavera Rosa e Classic Amarelo. 
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copo de AMACIANTE CENAP e despejar na  água  somente no 

AMACIANTE CENAP na água e coloque as 

: Para melhores resultados, use AMACIANTE CENAP sempre bem dissolvido em água 
nstruções de lavagem 

: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. 
Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Depois de utilizar 

e seque as mãos. Em caso de contato com os olhos e a pele, lave imediatamente 
com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o 

6001, ou o médico, levando o rótulo do produto. 
Mantenha o produto em sua embalagem original. Conservar a embalagem fechada, em local coberto e 

Preservante, Perfume e 


