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O detergente Aimar Vinfer profissional é especialmente formulado 
para a remoção de todos os tipos de nodoas incrustadas, man-
tendo a integridade dos tecidos. Alta solubilidade em altas e bai-
xas temperaturas. Para todos os tipos de tecidos, brancos e de 
cor. 

 

FICHA TECNICA 

DATA EMISSÃO: 19/10/2016 

DATA REVISÃO: 22/07/2019 

 

Dosagem automática ou manual. Dosagem reco-
mendada: 5-10 gramas de produto por quilogra-
ma de roupa seca. 
 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO E PROPRIEDADES  

MODO DE EMPREGO  PROPRIEDADES FISICO-QUIMICAS  

APPARÊNCIA Liquido  

COR Azul 

ODOR Característico 

pH 6-8 

DENSIDADE 1.01-1.05 g/ml 

SOLUBILIDADE Soluvel em água 

INDICAÇÕES DE PERIGO E RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA  

Atenção. H412 - Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. H319 - Provoca irritação ocular grave. H315 - Provoca 
irritação cutánea. H317 - Pode provocar uma reação alérgica cutánea. P101: Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a em-
balagem ou o rótulo. P102: Manter fora do alcance das crianças. P261: Evitar respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/ ae-
rossóis. P264: Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento. P273: Evitar a libertação para o ambiente. P280: Usar luvas de 
proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial. P302+P352: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar abundan-
temente com agua. P305+P351+P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante 
vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. P501: Eliminar o conteúdo/recipiente 
de acordo com a legislação em vigor quanto a tratamento de resíduos. EUH204: Contém isocianatos. Pode provocar uma reacção alér-
gica. Contém mistura reacional (3:1) de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona e de 2-metil-2H-isotiazol-3-ona. Substâncias que contribuem 
para a classificação: (Poli[oxi(metil-1,2-etanedi-il)], .alfa.-hidro-.omega.-hidroxi-, polimero com 1,6-di-isocianatohexano) (CAS: 9048-
90-2). 

ARMAZENAMENTO 

Manter em local fresco e seguro. 

LABORATORIOS 

VINFER S.A. 

Telf: 967 52 35 01 

www.vinfer.com 

PRESENTACIÓN 

Caixa de 4 garrafas de 
5L  

DETERGENTE PROFISSIONAL AIMAR 

A informação detalhada baseia-se nos estudos levados a cabo pelo nosso departamento de I&D. Como as condições de utili-

zação estão fora do nosso controlo, não podemos ser responsabilizados pela utilização incorreta do produto. 


