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OXI-100 
Branqueador oxigenado 
 
 
 

                                             
DESIGNAÇÃO 
Blanqueador auxiliar de lavagem baseada em peróxido de hidrogénio para todo tipo de roupa branca e de cor 
especialmente indicada para seu uso em lavanderías comerciais, centros hospitalares, etc. Tem propriedades 
oxidantes, desodorizantes, blanqueadoras e removedor de manchas  
 
 
MODO DE EMPREGO 
Dosificar na fase de blanqueo de 3 a 10 ml por quilo de roupa seca a temperaturas entre 70 e 90ºC.  
Para obter um bom rendimento do OXI-100 e um mínimo deterioro da roupa, a temperatura da solução de 
lavagem deveria manter-se entre 80 e 90ºC e o pH entre 9 e 10.5.  
Aplicações a temperaturas superiores a 90ºC e pH superior a 10.5 podem dañar as fibras naturais como o 
algodão. 
Para um blanqueo a baixa temperatura (60-80ºC) o pH da solução de lavagem deveria estar entre 11-11.5.  
A temperaturas inferiores a 60ºC o rendimento do produto é mínimo. 
Não usar em prendas com manchas de sangue. As manchas de sangue em contacto com o peróxido fixar-se  
e serão difíceis de eliminar, portanto, evitar o contacto do OXI-100 com prendas manchadas de sangue na 
fase incial de lavagem (t=0-8 minutos). Para o tratamento de roupa com manchas de sangue efectuar um 
prelavado com detergente e água fria.  
Não usas em prendas de nylon.  
 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aspecto: Liquido sem cor. 
Cheiro:  Picante. 
pH: 1-4. 
Punto de congelação: -52ºC. 
Punto de ebullição: 115ºC 
Densidade relativa: 1.2 kg/l. 
Solubilidade: Em água solúvel en todas las proporções. 
 
COMPOSIÇÃO 
Branqueandores basados em oxigénio. 
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PRESENTAÇÃO 
Envases de plástico: 
FORMATO 25 kg 
CÓDIGO 002OX125 
 
 
SEGURANÇA/TOXICOLOGIA 
Provoca queimaduras. Favorece a inflamação de matérias combustíveis. 
Usar vestuário de proteção, luvas e equipamento protector para os olhos/face adequados. 
Mantener fora do alcance das crianças. 
Folhas de dados de segurança disponíveis em nosso site. 
Em caso de acidente consultar Centro de Informação Antivenenos (CIAV): Tel. 808 250 143. 
 
INFORMAÇÃO ADICIONAL 
Nº REGISTRO INDUSTRIAL : 37.4109/CAT.   
Nº REGISTRO SANITARIO: 37.00330/B 
PRODUTO INDUSTRIAL. USO PROFISSIONAL. 
 
Informação orientativa com fins comerciais. Para o manejo e emprego de produto, seguir as indicações da etiqueta e a Folha 
de Segurança. Para resolver qualquer dúvida, pode contactar com nosso Departamento Técnico.   
A versão vigente deste documento está disponível unicamente no site www.dermo.com. 
 


