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BISOFT PERLA  
Amaciador têxtil concentrado scom perfume activo contínuo micro encapsulado 

 

 

Descrição e Aplicação 
Produto para amaciamento de roupa de mesa, 
roupa de quarto e vestuário, na qual seja 
requerido um perfume duradouro. Adequado para 
roupa de algodão e poliéster-algodão, pode ser 
utilizado em águas macias ou ligeiramente duras. 
Apropriado para doseamento automático. 

 Perfume contínuo de excelente qualidade, 
também após secagem. 

 Odor permanente e duradouro, mesmo no local 
do cliente final.   

 Excelente amaciamento, inclusive em tempos 
de ciclo curtos. 

 Facilita a calandragem. 

 Previne a criação de electricidade estática. 

 Não altera a pigmentação de tecidos de cor. 

 Não cria depósitos em calandras. 

 Para ser doseado no último ciclo de 
enxaguamento 

 

Instruções de utilização 
Dosagem recomendada: 
4-8 ml/kg roupa seca. Adicionar no último 
enxaguamento durante 2-5 min. 

 

Propriedades físico-químicas 
Composição Tensoativos, perfume 

Aparência Líquido opaco 

Cor Azul 

Odor Perfume microencapsulado 

pH (1%) 4.0 

Densidade (20ºC) 1.00 g/ml 

Solubilidade 
Miscível em água em todas as 
proporções. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ambiente 
Cumpre os critérios de biodegradabilidade 
previstos no Regulamento (CE) Nº 648/2004 
relativo aos detergentes.  Não contém alquil fenol 
etoxilados, EDTA, NTA e corante. 
CQO 207.702 mg/l 
 

Segurança e transporte 

BISOFT PERLA não está classificado como 
perigoso. Nunca misture BISOFT PERLA com 
outros produtos. Lei atentamente a ficha de dados 
de segurança e siga todas as indicações 
recomendadas 
 

Armazenamento 
Utilizar acima de 5°C e abaixo de 30ºC. Armazenar 
acima de 0°C.Manuseie com cuidado, guarde na 
embalagem original, longe de temperaturas 
extremas. Evite a exposição solar 
Mais informações e recomendações sobre 
utilização segura e armazenamento estão 
disponíveis nas Fichas de Dados de Segurança. 
 

Acondicionamento 

Bilha    20Kg 
Tambor   190Kg 
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