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Blendol® Max é um detergente em pó com perfume de alta qualidade para limpeza de tecidos e roupas, que também pode ser 
utilizado para outras finalidades como limpeza de pisos, paredes, azulejos, etc. Sua formulação com perfume foi especialmente 
desenvolvida para quem deseja roupas e ambientes limpos e perfumados. Blendol® MAX se beneficia da qualidade e expertise 
da Diversey em lavanderia profissional.

•   Detergente em pó multiuso, eficiente e econômico que pode ser utilizado em diversos tipos de superfícies como tecidos, pisos, 
paredes, azulejos e etc;
•   Tecnologia de lavanderia profissional.

Para máquinas, tanquinhos, tanques ou molho: Encha a máquina, tanquinho ou tanque com água e adicione a quantidade 
recomendada Blendol® Max detergente em pó com perfume. Agite bem a solução e certifique-se que o pó esteja bem 
dissolvido antes de mergulhar as roupas. 
Dosagem:  Sujeira leve - Medir 2/3 de copo americano* por lavagem**. 
 Sujeira pesada - Medir 1 copo americano* por lavagem** 
(* Copo americano = 150g)
(** Lavagem de máquinas de 5 - 8 kg)
Mergulhe as roupas uma a uma e deixe de molho por no mínimo 1 hora e conforme o nível de sujeira. Prossiga a lavagem 
normalmente. Caso utilize amaciante, deve ser adicionado no último enxágue.

Para limpeza de superfícies: Enxágue previamente a superfície a ser limpa. Para cada 30 litros de água, colocar 2/3 de copo 
americano (superfícies pouco sujas) ou 1 copo americano (superfícies muito sujas) de Blendol® Max detergente em pó com 
perfume. Agite bem. Aplique sobre a superfície com escova, esponja ou pano limpo. Em seguida, enxágue bem.

Aspecto   Pó
Cor   Azul 
AD (%DDBSNa)  5,0 - 7,0%
Os dados acima são típicos de uma produção normal e não devem ser considerados como especificações do produto.

Dodecilbenzeno sulfonato de sódio, alcalinizante, coadjuvantes, corante, branqueador óptico, fragrância, água e carga.

Recomendações sobre manuseio, estocagem e descarte do produto são fornecidas separadamente na Ficha Individual de 
Segurança de Produto (FISPQ).
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Recomendações importantes
Leia atentamente as instruções de lavagem nas etiquetas das roupas. Lave as roupas brancas separadamente das coloridas. As 
peças coloridas que desbotam devem ser lavadas separadamente e não devem ficar de molho. Roupas coloridas devem secar à 
sombra. Roupas de lã não devem ser deixadas de molho. Detergentes em pó, em geral, não são adequados para lavar roupas de 
seda.


