
Eco-Star Softex

73744 (20L)

73781 (60L)

38099190

Físicas

Estado físico: Líquido opaco viscoso

Cor: Azul

Odor: Perfumado

pH 100%: 4,5 – 5,5

Densidade (25ºC): 0,900 – 1,000g/cm3

Químicas

Tensoativos catônico: Cloreto de dimetil

dialquil amônio

Branqueador óptico: Contém

Corante: Contém

Fragância: Contém

Consulte seu especialista Ecolab para obter instruções de uso específico.

Perfil Técnico
Divisão Institutional
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NCMCod

Embalagem
Bombona plástica de 20L.

Bombona plástica de 60L.

Validade
24 meses a partir da data de fabricação.

Características

EPI produto puro: Óculos proteção 

quimica (Goggles), Proteção facial, luva 

nitrílica, avental PVC. 

EPI produto diluído: Óculos de 

segurança ampla visão, proteção facial, 

luva nitrílica e avental de PVC.

Precauções

Vantagens
• Reduz o tempo de extração e secagem, diminuindo o atrito na calandra e melhorando 

substancialmente o acabamento da roupa;

• Evita a carga eletrostática, principalmente em tecidos de f ibras mistas e sintéticas;

• Contém branqueante óptico que age nas roupas brancas e aviva as cores dos tecidos 

coloridos;

• Deixa as roupas de uso pessoais lisas ou felpudas com sensível maciez e 

agradavelmente perfumadas;

• Não influi sobre a hidrofibilidade das f ibras, permitindo aos tecidos a absorção natural 

da umidade.

Finalidade
Eco-Star Softex amacia e perfuma todos os tipos de tecidos, especialmente os 

felpudos, deixando as roupas com um toque agradável e realçando as cores dos 

tecidos coloridos.

Campo de aplicação
Especialmente desenvolvido para uso em lavanderias hoteleiras e comerciais. 

Amaciante líquido e perfumado para tecidos em geral.

Descrição

Modo de usar

No último enxágüe do processo de lavagem, adicione 0,5 a 5 

mL de produto por quilo de roupa seca, em temperatura 

ambiente ou até 50°C e nível baixo de água, por 3 a 5 

minutos. Em máquinas de lavar similares às domésticas, use 

no último enxágüe, adicionando o Eco-Star Softex

diretamente no tanque da máquina. 
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