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TUFF TIRA MANCHAS BRANQUEADOR remove 
sujeiras difíceis e manchas em geral inclusive as 
secas. Deixa as roupas brancas limpas e com um 
agradável perfume. Uso em diversos tipos de 
tecidos: roupas em geral, toalhas de mesa e 
banho, cortinas etc. 
 

MODO DE USAR 
 
MÁQUINA LAVAGEM OU PRÉ-LAVAGEM:  
Coloque 1 medida de TUFF TIRA MANCHAS 
BRANQUEADOR junto com o detergente ou 
sabão em pó de sua preferência. Inicie o processo 
de lavagem de maneira habitual, utilizando o ciclo 
completo da máquina. Para manchas ou sujeiras 
muito resistentes coloque 2 medidas ou repita o 
processo. 
MOLHO:  Dissolva 2 medidas de TUFF TIRA 
MANCHAS BRANQUEADOR  em 4L de água à 
temperatura ambiente. Para um melhor 
desempenho aqueça a água a 40°C. Mantenha de 
molho por no máximo 6 horas para roupas brancas 
e no máximo 1 hora para roupas coloridas. Inicie o 
processo de lavagem de maneira habitual. 
SOLUÇÃO PRÉ-TRATAMENTO:  Dissolva ¼ da 
medida do TUFF TIRA MANCHAS 
BRANQUEADOR  em 500 ml de água à 
temperatura ambiente. Para um melhor 
desempenho aqueça a água a 40°C. Aplique 
diretamente sobre a mancha. Deixe agir por no 
máximo 30 min. esfregue a peça durante o 
enxágue. Prossiga a lavagem de maneira habitual. 
CREME PARA MANCHAS RESISTENTES:  
Misture rapidamente até formar um creme ½ 
medida do TUFF TIRA MANCHAS 
BRANQUEADOR  em 100 ml de água à 
temperatura ambiente. Para um melhor 
desempenho aqueça a água a 40°C. Aplique 
diretamente sobre a mancha. Deixe agir por no 
máximo 10 min. esfregue a peça durante o 
enxágue. Prossiga a lavagem de maneira habitual. 
RECOMENDAÇÕES:  Não use em manchas de 
ferrugem. Para todas as aplicações, dissolva 
completamente o produto e utilize imediatamente 
após a preparação. Não guarde sobra da solução 
e não deixe em recipiente fechado, pois esta irá 
continuar a liberar oxigênio e o recipiente poderá 
armazenar pressão e vazar. Limpe e seque o 
recipiente medidor após o uso. Para melhor 
desempenho esfregue a peça. Não use em lãs, 
seda, couro ou madeira. Não coloque o produto e 
suas soluções em contato com peças metálicas 
(botões, zíperes, fivelas etc.). Não utilize recipiente 
metálico para a preparação das soluções. Não 
coloque o tecido que foi pré-tratado à luz solar ou 
qualquer fonte de calor direto como ferro de 

passar e máquina de secar, antes de lavá-lo e 
enxaguá-lo. Siga as orientações de lavagem 
contidas nas etiquetas das roupas. Não misture 
com produtos a base de amônia ou cloro. Não 
usar em roupas com recomendação de lavagem a 
seco. Para peles sensíveis recomenda-se o uso de 
luvas. 
 

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS 
 
Aspecto: Pó branco 
pH (solução 1%):  10,2 – 11,4 
 

COMPOSIÇÃO 
 
Percabonato de sódio, alcalinizante, agente 
antirredepositante, branqueador óptico, 
coadjuvantes, sequestrantes e fragrância. 
 

PRECAUÇÕES 
 
CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS 
CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Não 
ingerir. Evite a inalação ou aspiração, contato com 
os olhos e o contato com a pele. Evite o contato 
prolongado com a pele. Depois de utilizar este 
produto, lave e seque as mãos. Em caso de 
contato com os olhos e a pele, lave imediatamente 
com água em abundância. Em caso de ingestão, 
não provoque vômito e consulte imediatamente o 
Centro de Intoxicações ou o médico levando rótulo 
do produto. Mantenha o produto em sua 
embalagem original, em local seco e fresco. Não 
reutilize a embalagem para outros fins. A 
embalagem fechada conserva melhor as 
propriedades do produto. 
 

PRAZO DE VALIDADE 
 
2 anos a partir da data de fabricação. 

 
EMBALAGENS DISPONÍVEIS 

 
450g 
 

REGISTROS 
 
PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA 
ANVISA, Nº 25351.557641/2013-13 
 


