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FACILITADOR PARA PASSAR ROUPAS 
TUFF é indicado para facilitar o passar das 
roupas com menos esforço e mais praticidade, 
além de deixá-las macias e perfumadas  
 

VANTAGENS E BENEFÍCIOS 
 

� Possui em sua formulação silicones que 
facilitam o deslizamento do ferro sobre o 
tecido, intensificam o brilho e realçam as 
cores; 

� Utilizado para amaciamento de todo tipo 
de tecido nas lavanderias industriais, 
hospitalares e hotelarias; 

� Produto biodegradável. 
 

MODO DE USAR 
 
Girar o bico do gatilho para a posição ON. 
Agitar o produto e borrifar a uma distância de 
20 cm. Sempre que o produto ficar em 
repouso agitar novamente antes de borrifar. 
 
IMPORTANTE: Siga sempre as instruções das 
etiquetas das roupas. Não é necessário 
borrifar demasiadamente. Não é recomendado 
para tecidos de viscose, seda, crepe, 
microfibra, liocel, tencel, sintéticos e similares. 
Não colocar o produto no compartimento de 
água do ferro a vapor. 
 
CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS 

 
Aspecto:  Líquido 
Cor: Branco (leitoso) 
Odor:  Perfumado 
pH (tal qual):  4,50 – 5,50 
 

COMPOSIÇÃO 
 
Cloreto de disebodimetil amônio / 
Monoestearato de glicerila, agente de controle 
de pH, espessantes, umectante, aditivos, 
silicone, aloe vera, atenuador de espuma, 

tensoativo não iônico, emoliente, solvente, 
conservante, fragrância 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.  
 

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

 
EMBALAGENS DISPONÍVEIS 

 
Item 12158 – 500ml com pulverizador 
Item 12697 – 500ml refil 
 

REGISTROS 
 
PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA 
ANVISA, Nº 25351.305133/2011-81 
 

RESPONSÁVEL TÉCNICO 
 
Eng. Químico Fábio Pergher     
CRQ II 023.00831

 


