
Especificação TM02 TM05

Nome Técnico Tira Manchas

NCM | CEST 34025000  |  11.001.00

Notificação Anvisa 25351.234482

Composição
Peróxido de hidrogênio, tensoativo aniônico, branqueador óptico, alcalinizante,
sequestrante, essência e veículo.

pH 3,0 a 4,0

Cor Rosa

Aspecto Físico Líquido

Densidade 0,99 a 1,01 g/ cm³

Validade 12 meses a partir da data de fabricação

Volume por unidade 2 L 5 L

Peso unitário líquido 2,000 Kg 5,000 Kg

Peso unitário bruto 2,069 Kg 5,185 Kg

Dimensões unidade
(alt. x larg.)

30,05 cm x 13,8 cm 32,78 cm x 18,8 cm

Embalagem  6 UN/CX 4 UN/CX

Dimensões caixa 
(alt. x larg. x prof.)

 
30,3 cm x 24,5 cm x 29,0 cm

 
33,0 cm  x 28,4 cm  x 38,0 cm

Volume caixa 0,0215 m³ 0,03561 m³

Peso caixa líquido 12,000 Kg 20,000 Kg

Peso caixa bruto 12,639 Kg 21,151 Kg

EAN-13 (produto) 7898058595516 7898058597640

DUN-14 (caixa) 17898058595513 7898058595509
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TIRA MANCHAS Rev. 00

      O Tira Manchas Guimarães possui ação do oxigênio ativo, que garante eficiência no combate a
manchas e sujeiras. É eficaz na remoção de manchas difíceis do dia a dia durante a lavagem, sem danificar
os tecidos e as cores, pois a sua fórmula não contém cloro. Até 5 tons mais brancos e melhor que cloro na
remoção de manchas.

CARACTERÍSTICAS

*As informações de peso e dimensões podem sofrer alteração ±5% 

https://www.google.com/search?q=guimar%C3%A3es+produtos+de+limpeza+TELEFONE&ei=17UtY5H1GIaSwbkPi4S2yA8&ved=0ahUKEwjRvLjfg6v6AhUGSTABHQuCDfkQ4dUDCA4&uact=5&oq=guimar%C3%A3es+produtos+de+limpeza+TELEFONE&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQgAEKIEMgUIABCiBDIFCAAQogQ6CggAEEcQ1gQQsAM6CwguEIAEEMcBEK8BOgUIABCABDoGCAAQHhAWOgIIJjoFCCEQoAE6CAghEB4QFhAdSgQIQRgASgQIRhgAUNoDWP0YYK8eaAFwAXgAgAHiAogB0iiSAQQzLTE2mAEAoAEByAEHwAEB&sclient=gws-wiz#


Pré-lavagem: Aplique 10 mL (1 colher de sopa) do produto diretamente sobre a mancha. Deixe
agir por até 5 minutos. NÃO deixe o produto secar sobre o tecido. Prossiga a lavagem com o lava
roupas de sua preferência e enxágue.
Lavagem à mão: Use o lava roupas de sua preferência + 100 mL (1/2 copo) do alvejante para
cada 10L de água. Agite bem até dissolver. Mergulhe as roupas e prossiga com a lavagem.
Lavagem à máquina: Use o detergente para lavar roupas de sua preferência + 100 mL (1/2 copo)
do produto para cada ciclo de lavagem.
Instruções para molho: 100 mL (1/2 copo) do alvejante em 4 L de água à temperatura morna
(máx. 40°C). Deixe de molho por até 1 hora para roupas coloridas ou até 6 horas para roupas
brancas. Prossiga a lavagem com o detergente para lavar roupas de sua preferência e enxágue.
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Perfuma

Para roupas brancas
e coloridas

Clareia

RECOMENDAÇÕES DE USO

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

NÃO recomendado para lavagem a seco;
Não use em lã, seda, couro, veludo, linha, viscose com elastano e peças com bordados ou
brocados;
Antes de usar, faça o teste de firmeza das cores e resistência dos tecidos;
Não use em objetos metálicos;
Não coloque o produto em recipientes metálicos;
Não exponha a roupa pré-tratada com o alvejante à luz solar antes de lavá-la como de
costume;
Em caso de contato com material combustível poderá ser inflamável;
Não misturar com outros produtos a base de amônia, ácidos, cloro ou soda cáustica;
Não ingerir;
Evitar inalação ou aspiração e o contato com os olhos e a pele.
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