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 FACILITA LAVA ROUPAS PÓ 
 

1. Dados do produto 

Promovendo uma limpeza profunda, o Lava Roupas Facilita é indicado para 
lavagem de todos os tipos de tecidos. 
Indicado para a lavagem de roupas, tecidos em geral e tapetes. 
 
Composição Química: Ácido Linear Alquilbenzeno Sulfônico, Alcalinizantes, 
Coadjuvantes, Carga, Fragrância, Corante e Veículo.   
 
Validade: 24 meses 
 
 

 

 

2. Propriedades físico-químicas: 

Aspecto:.......................................................................................................................................Sólido, pó granulado 

Cor:........................................................................................................................................................................Azul 

Odor:.......................................................................................................................................................Característico 

pH (solução 1%):...........................................................................................................................................9,0 – 11,0 

 

3. Modo de uso 

Antes de lavar 
Separe as roupas brancas, das coloridas, pois alguns tecidos podem soltar tinta e manchar as peças. 
Para ter certeza que a roupa não soltará tinta, faça o teste: coloque um tecido branco umedecido sobre a roupa 
colorida e passe a ferro quente. 
Se o tecido branco manchar, é porque a roupa colorida está soltando tinta e, portanto, deve ser lavada 
separadamente. Essa peça de roupa colorida que está soltando tinta, não deve ser deixada de molho, e deve 
secar sempre à sombra, para não desbotar. 
Siga sempre as instruções de lavagem conforme orientações contidas nas etiquetas das roupas. 
Roupas de lã não devem ser deixadas de molho. 
Não é recomendado o uso de detergente em pó para lavagem de roupas de seda e de couro. 
 
Dosagem 

Nível de Sujeira  Tanque  Máquina  

Normal 2/3 copo* 1 copo* 

Pesada 1    1/2 copo* 1   1/4 copo* 

*copo tipo americano de 200ml. Lave bem o copo em água corrente antes de reutilizá-lo para outros fins. 

 
 
Lavagem 
Dissolva bem o detergente em pó em água, antes de colocar as roupas para lavar. É importante que o detergente 
esteja totalmente dissolvido, para que o produto aja adequadamente. Nunca coloque o detergente em pó 
diretamente sobre as roupas, pois pode manchá-las. 
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Mergulhe as roupas, uma de cada vez, esfregando as partes mais sujas. Recomenda-se uma hora de molho para 
roupas brancas e 30 minutos para as coloridas. Prossiga o ciclo de lavagem e enxágue muito bem até remover 
toda a espuma. 
 
Toque Final  

Adicione Audax Facilita Amaciante em todas as lavagens, para dar mais vida ás suas roupas, com perfume e 

maciez.  Depois, seque as roupas em local arejado. 

 
 

4. Propriedades 

 Deixa as roupas limpas e perfumadas 

 Dissolve facilmente 

 Embalagem econômica  

 
 

5. Embalagem 

 
Embalagem: 4X5 Kg;  

 

6. ANVISA 

Produto Notificado na Anvisa nº 25351.158696/2016-89. 
 
Em caso de dúvidas na utilização deste produto, ou nas instruções aqui contidas, solicite os nossos serviços de 
Assistência Técnica de Aplicação, que estará a sua disposição para auxiliá-lo na correta utilização do mesmo, bem 
como para resolver suas necessidades específicas de higiene e limpeza. Maiores esclarecimentos: 
sac@audaxco.com 
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