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LAVA ROUPAS LÍQUIDO ZUPP 

 

Zuppani Industrial Ltda. 

Av. Goianazes, Qd. 13, Lts 1/32, Jd. Eldorado – Aparecida de Goiânia – GO 

Fone: 4006-4277 – CEP:74993-100. CNPJ: 00.286.633/0001-08 

www.zuppani.com.br 

INDICAÇÕES DE USO 
 

Lavagem de roupas e roupas de cama. 

MODO DE USAR 
;  

Roupas sujas: Utilize 3 tampas. Roupas muito sujas: 

Utilize 5 tampas. 

Aplique o Lava Roupas Líquido Zupp diretamente nas 

áreas mais sujas de suas roupas. Lavagem na lavadora 

ou no tanque/balde. Lavadora: dose o produto de acordo 

com o nível de sujeira das roupas, colocar diretamente no 

dispenser da máquina, lave como nível de sujeira e 

complete com 10 litros de água. Deixe de molho. 

Esfregue se necessário e enxague. 

Dicas de zelo: para eliminar manchas: aplique o lava 

roupas Zupp direto nas manchas, aguarde 10 minutos, 

esfregue e preceda o término da lavagem. 

 

PROPRIEDADES ORGANOLÉPTICAS E FÍSICO-
QUÍMICAS 

 

Aspecto: Líquido  

Cor: Azul 

Odor: Característico  

pH: 8,5 – 9,5 

Densidade (20°C): 1.0 - 1,065 g/cm³ 

COMPOSIÇÃO 

Ácido dodecilbenzenosulfonico, tensoativo aniônico, 

emulsificante, neutralizante, sequestrante, anti-

redepositante, tamponante, espessantes, conservante, 

corante, fragrância e veículo. 

  

PRECAUÇÕES 
 

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E 

DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. 

Não ingerir, evite inalação ou aspiração, contato com os 

olhos, evite o contato prolongado com a pele. Despois de  

utilizar este produto lave e seque bem as mãos. Em 

caso de contato com os olhos, lave imediatamente 

em abundância, em caso de ingestão, não 

provoque vômito e consulte imediatamente o 

Centro de Intoxicações (CEATOX) 0800-722-6001 

ou o médico levanto o rótulo do produto. Não dê 

nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Não 

reutilize a embalagem vazia. 

CONSERVAÇÃO 
 

Mantenha o produto na sua embalagem original. Para 

conservação da qualidade do produto, mantenha na 

embalagem original protegida do sol e do calor. 

VALIDADE DO PRODUTO 
 

Válido por 24 meses após a data de fabricação. 

APRESENTAÇÃO 

Lava roupas 1L Cód. EAN:7896360401754 

REGISTROS E NOTIFICAÇÕES 
 

Notificado na Anvisa N°25351508141201269 

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR 
 

SAC:(62)4006-4277   

www.zuppani.com.br  

sac@zuppani.com.br 

http://www.zuppani.com.br/

