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Amaciador concentrado para roupa com um forte poder aromatizante.
Proporções: 1 a 5 ml por Kg de roupa seca.

Amaciador  Plus

Doseamento Manual 
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Propriedades

Talco, verde plus, azul, lilás. 
Aromas:

Detergente em pó perfumado de cor branca. Possui excelentes propriedades tensioativas, sais alcalinos e
agentes anti-redeposição. É um detergente que possui compostos que permitem uma espuma controlada e
agentes para branqueamento da roupa. Possui complexantes de dureza da água e emulsionantes de
gorduras. Proporções: 10 a 15 gramas por Kg de roupa seca.

 Detergente Roupa em pó
Propriedades

10Kg

20Kg

5L

20L

Branqueador e higienizante clorado em pó especializado para a remoção de nódoas. Pode ser aplicado em
qualquer tecido branco ou com cor fixa. Utilizar em temp. inferiores a 85ºC
Proporções: 10% da quantidade do detergente.

Fazer uma mistura de 80g de produto com 250ml de
água e aplicar diretamente na nódoa, de seguida
lavar normalmente entre 40ºC a 60ºC

Branq. Roupa Clorado em Pó Plus
Propriedades

Nódoas difíceis:
10Kg

Branqueador em pó, branco e inodoro. È uma fonte estável de oxigénio ativo. Em solução aquosa liberta
rapidamente oxigénio ativo. Devido à sua composição remove facilmente quase todo o tipo de nódoas ou
de odores impregnados na roupa. Pode ser utilizado na sua forma original ou diluído.
Proporções: 30gr de pó juntamente com a quantidade normal de detergente.

Fazer uma mistura de 80g de produto com 250ml de
água e aplicar diretamente na nódoa, de seguida
lavar normalmente entre 40ºC a 60ºC

Branq. Roupa oxigenado em Pó Plus
Propriedades

Nódoas difíceis:
10Kg



Doseamento Automático
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Detergente líquido perfumado, para utilização em lavandarias. Pode ser utilizado em sistemas de
doseamento automático ou manual, em todo o tipo de roupa.
Proporções: 5 a 15 gramas por Kg de roupa seca.

Detergente Roupa Plus
Propriedades

5L

20L

Aditivo, baseado numa mistura de alcalinos e agentes sequestrantes de dureza da água que asseguram
excelentes resultados de lavagem. Quando combinado com o detergente aumenta a performance da
lavagem, nomeadamente na remoção de nódoas de gordura ou outras sujidades biológicas. Evitando o
acinzentamento da roupa. Proporções: 4 a 15 ml por Kilo de roupa seca.

Aditivo Alcalino Roupa Plus

Não utilizar em lãs ou sedas.
Lavagens entre 30ºC e 95ºC

Atenção:
20Kg

Branqueador líquido incolor, à base de peróxido de hidrogénio. Devido à sua composição branqueia as
roupas brancas e aviva as cores nos tecidos coloridos. Pode ser facilmente doseado, proporcionando uma
ótima solução em todo o tipo de tecidos, mesmo coloridos. Proporções: 5 a 15 ml/kg de roupa,
dependendo do nível de sujidade da roupa.

Branq. Roupa Liquido Oxig. Plus
Propriedades

branqueador com um forte poder de limpeza e com 12% de cloro ativo. É um removedor especialmente
formulado para utilização em lavandarias comerciais, hospitalares e outras. Pode ser utilizado em tecidos
brancos e em tecidos de cor resistentes a cloro. Deve ser tido em atenção que este branqueador não deve
ser utilizado em tecidos com nódoas de clorexidina. Proporções:  5 a 12 ml/kg de roupa seca.

Branq. Roupa Liquido Clorado Plus
Propriedades

20Kg
Notas:
Devido à sua alta concentração de cloro,
recomendamos o uso de luvas e óculos de proteção.

20Kg

Aromas:



Amaciadores
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Amaciador concentrado para roupa com um forte poder aromatizante.
Proporções: 1 a 5 ml por Kg de roupa seca.

Amaciador Plus
Propriedades

Talco, verde plus, azul, lilás. 
Aromas:

5L

20L

Amaciador super perfumado. Devido à sua composição química (tensioativos catiónicos) confere à roupa
um toque macio e aveludado. Previne a ligação de fibras individuais e a criação de eletricidade estática dos
tecidos, evitando que retenham a sujidade. Deixa na roupa um cheiro agradável persistente e duradouro.
Proporções: 1 a 5 ml por Kg de roupa seca.

Amaciador Micro Plus
Propriedades

5L

20L

Amaciador concentrado para roupa aromatizado que garante à roupa uma fragrância de elevada
persistência e libertação prolongada. Não deve ser utilizado em microfibras.
Proporções: 1 a 5 ml por Kg de roupa seca.

Amaciador Libert. Prolongada Plus
Propriedades

5L

20L



Aditivo líquido perfumado para ser aplicado através da pulverização na engomagem. Melhora e facilita a
engomagem deixando um toque macio e perfumado nas peças engomadas, não provocando manchas na
roupa. Não provoca irritação na pele.

EngomaFácil Plus

Específicos 

Propriedades

5

Melhora e facilita a engomagem deixando um toque macio nas peças engomadas. Ideal para o acabamento
e engomagem de todo o tipo de roupa. Este produto é compatível com todos os auxiliares usados no
acabamento dos tecidos. Não provoca irritação na pele.

5L

Propriedades

Pulverizar sobre a roupa, a uma concentração
compreendida entre 20 e 120 g/L, em função do
toque pretendido, e engomar normalmente.

Método de utilização

5L

Goma Têxtil Plus

Dispersa Tingidos Plus

Detergente formulado na base de aminas e tensioativos não iónicos. Permite eliminar o tingido ocorrido na
lavagem, devolvendo aos tecidos as cores originais.

Propriedades

5Kg
Diluir 10 mL por cada litro de água morna. Demolhar
as peças tingidas e deixar atuar até completar a 
 remoção dos tingidos.

Método de utilização



Produto líquido de carácter catiónico que produz efeito impermeabilizante excelente. Não danifica a
permeabilidade do ar nas peças tratadas e dá um toque macio.

Impermeabilizante Plus

Detergente com uma combinação líquida de tensioactivos e espuma controlada, o que facilita a lavagem.
Devido à sua composição química confere às alcatifas, carpetes e estofos um toque macio e aveludado.
O produto não contém solventes, mas sim componentes que provocam uma secagem rápida. Para
eliminação de nódoas pontuais aplique o produto diretamente na nódoa antes da lavagem.

 Limpa Alcatifas

Específicos 
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Propriedades

Propriedades

Utilizar no banho de agua fria uma proporção entre
40 e 100 gramas por litro de água.

Como utilizar:
5Kg

Maquina: 20 gramas por litro de água
Manual: 50 a 100 gramas por litro de água

Proporções:
5Kg

Massa tira nódoas especialmente indicado para a remoção de sujidades e nódoas difíceis em têxteis antes
da lavagem em máquinas automáticas. Permite a remoção de óleos, gorduras, alcatrão, nafta, tintas de
óleo, impressão, esferográficas, etc.

Tira Nódoas Plus
Propriedades

Colocar uma pequena dose de massa diretamente na
nódoa, esfregar e esperar 2 minutos, depois lavar
normalmente.

Como utilizar:
10L



Email:
 geral@bratunclean.pt
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 Rua General Humberto Batista Martins
Lt 18 - Edif.C Zona Industrial Santarém

2005-002 Santarém

Contactos 

www.bratunclean.pt
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