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PRODUTO 

 M-Wash Powder –  
Lava tudo perfumado em 

pó 

 
LINHA PROFISSIONAL 

 
 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO  O Lava Tudo Perfumado em pó é uma fórmula altamente concentrada que permite 
preparar, por dissolução, um elevado volume de solução de lava tudo, tornando 
este produto altamente ecológico através da redução do uso de plástico e emissões 
de CO2 no seu transporte. Após a dissolução, o produto resultante permite limpar 
e perfumar toda a casa. É um produto de pH neutro que não danifica os materiais, 
remove eficazmente todo o tipo de sujidades, desengordura e deixa um ambiente 
agradavelmente perfumado durante muito tempo. É indicado para limpeza de 
chãos e paredes de todos os espaços domésticos. Os seus componentes são 
rapidamente biodegradáveis. 
 

COMPOSIÇÃO  Contém entre outros ingredientes: Igual ou superior a 30% de tensioativos 
aniónicos. Perfume. 
 

DESCRIÇÃO DA DOSAGEM  Preparação de 1L de lava tudo: 
Dissolver 30g de lava tudo em pó num litro de água. 
Dosagem de aplicação: 
Adicionar cerca de 60 mL do produto, após dissolução, por cada 10L de água para 
a limpeza da sua casa. 
 
 

MODO DE UTILIZAÇÃO  Preparação: 
Colocar 30g de lava tudo em pó dentro de uma embalagem de 1L, adicionar água 
fria e agitar suavemente. Deixar repousar por uma hora.  
Aplicação: 
Colocar 60 mL de produto num balde de 10L para limpeza de chãos. Caso as 
superfícies a limpar se encontrem muito sujas ou engorduradas, aumentar a 
dosagem para 100 mL por cada 10 L de água. No caso de manchas ou sujidades 
difíceis de remover, aplicar o produto puro. 
Limpar a superfície usando uma esfregona em bom estado de conservação. Não é 
necessário enxaguar. Descartar o produto nas vias sanitárias 
 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E 
QUÍMICAS 

 Aspeto e cor: Sólido de cor Branca. 
Perfume: Característico 
pH sol. a 1% (a 20 ºC): 6-7  
Viscosidade a 1%: aprox. 1 mPa.s. 
 

APRESENTAÇÃO DO 
PRODUTO 

 

 Embalagens de 1 kg e unidoses de 30g. 
 
 

DADOS DO FABRICANTE  GREENDET, LDA – DETERGENTES ECOLÓGICOS 
Urbanização do Cardal, lote 6 
Pedrulha 
3025-007 Coimbra  
 
Contribuinte Nº 508942195 
Telf./Fax: (+ 351) 239 952 216 
 
E-mail: geral@greendet.pt 
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