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AMACIANTE DE ROUPAS TUFF BABY  foi 
especialmente desenvolvido para a pele 
sensível de crianças e bebês.  
 

VANTAGENS E BENEFÍCIOS 
 

� Deixa a roupa mais agradável de vestir 
pois amacia, protege as fibras e deixa um 
perfume suave e duradouro; 

� Indicado para todos os tipos de tecidos; 
� Produto biodegradável. 
 

MODO DE USAR 
 
Utilize 2 tampas (80ml) para cada 5L de água. 
Na máquina: após a lavagem completa, 
programe a máquina para mais um enxágue. 
Adicione o produto previamente diluído e 
aguarde o final do ciclo. No tanque, bacia ou 
balde: encha-o com água limpa e adicione o 
produto. Coloque as roupas e deixe de molho 
por 5 minutos. Torça e coloque para secar.  
 
Importante:  Siga sempre as instruções de 
lavagem contida das etiquetas das roupas e 
nunca despeje o amaciante diretamente sobre 
elas. Use a dosagem recomendada sempre 
bem dissolvida em água limpa, sem resíduo de 
sabão. 
 
CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS 

 
Aspecto:  Líquido 
Cor: Lilás 
Odor:  Perfumado 
pH (tal qual):  3,00 – 5,00 
 

COMPOSIÇÃO 
 
Cloreto de disebodimetil amônio, 
monoestearato de glicerila, aditivos, 
umectante, agente de controle de pH, 
espessante, conservante, fragrância, corante e 
veículo. 
 

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM 
 
Mantenha o produto em sua embalagem 
original, ao abrigo de luz e bem fechada após 
o uso. Não reutilize a embalagem vazia para 
outros fins.  
 

PRECAUÇÕES 
 
CONSERVE FORA DO ALCANCE DE 
CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.  Não 
ingerir. Evite a inalação ou aspiração, contato 
com os olhos e contato com a pele. Em caso 
de contato com os olhos, lave imediatamente 
com água em abundância.  Em caso de 
ingestão, não provoque vômito e consulte 
imediatamente o Centro de Intoxicações ou o 
médico levando o rótulo do produto. Depois de 
utilizar este produto lave e seque as mãos. 
Lavar os objetos e utensílios utilizados como 
medida antes de reutilizá-los.  
 

PRAZO DE VALIDADE 
 
36 meses a partir da data de fabricação. 

 
EMBALAGENS DISPONÍVEIS 

 
Caixa 12X500ml – CB: 47897534810400 
Altura: 245 mm; Largura: 222 mm;  
Comprimento: 297 mm 
Unidade 500 ml – CB: 7897534810402 
 

REGISTROS 
 
PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA 
ANVISA, Nº 25351.294174/2011-35 
 

RESPONSÁVEL TÉCNICO 
 
Eng. Químico Fábio Pergher     
CRQ II 023.00831

 


