
Cosméticos e bronzeadores apresentam grande dificuldade de
remoção, sendo normalmente contra-indicado o uso de cloro em sua
lavação. No entanto, a fim de proporcionar ao cliente um processo com
menor custo, fora desenvolvido o Efikaz AC, que evita a revelação destas
manchas com o uso de cloro. Além disto,possui grande eficiência em
águas duras.

Alta concentração de tensoativos não-iônicos, proporcionando grande
umectação e detergencia.
Sua composição ácida é altamente eficaz sobre a dureza da água.
Favore a ação do cloro, tornando-o ativo em temperatura ambiente.

Efikaz AC
Detergente ácido líquido



Produto especialmente desenvolvido para a neutralização de manchas
de clorexidina. Além disto, apresenta ótimos resultados para remoção
de manchas de sangue e demais manchas ferrosas durante o processo
de lavação. 

Alta concentração de tensoativos não-iônicos, proporcionando grande
umectação e detergencia.
Sua composição ácida é altamente eficaz sobre a dureza da água.
Favore a ação do cloro, tornando-o ativo em temperatura ambiente.

Efikaz NCH
Detergente ácido líquido





Mantém o grau de brancura dos tecidos tratados, graças à incorporação
de branqueadores óticos estáveis ao cloro.

Alta concentração de tensoativos, gerando um ótimo poder umectante e
facilitando a remoção de óleos e gorduras
Produto insensível a dureza da água, sendo eficaz em todos os tipos de água.
Pode ser utilizado em todos os tipos de fibras.
Utiliza tensoativos biodegradáveis (degrada-se facilmente na natureza).
Possui espuma controlada, enxaguando-se facilmente.
Mantém o grau de brancura dos tecidos tratados, graças à incorporação de
branqueadores óticos estáveis ao cloro.

Tetrafac
Detergente Neutro Líquido











Genoxol 50
Alvejante oxigenado

BENEFÍCIOS:
Contém alta concentração de ativo (50%).
Pode ser aplicado em roupas de cor, protegendo as mesmas.
Proporciona uma intensa brancura em processos a quente.
Elimina as manchas mais difíceis, evitando a fixação de clorexidina e
seus derivados.
Proporciona maior vida útil aos tecidos.
Possui ação desinfetante.

Discurso comercial:
Genoxol 50 trata-se de um alvejante a base de peróxido de hidrogênio.
Seu uso previne a fixação de diversas manchas, como clorexidina e
demais cosméticos e promove a maior durabilidade dos enxovais.














