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Definição: 
 
LAVELIS é um produto altamente concentrado, 
biodegradável, para a lavagem de loiça em 
máquinas. 
 
Composição: 
 
LAVELIS é uma combinação de tensioactivos 
com controle perfeito de espuma, dispersantes, 
emulsionantes e anticalcário. 
 

 

Características: 

 

Aspeto: Líquido. 
Cor: Incolor. 
Aroma: Característico 
pH (solução a 10%): 13,0 - 14,0 
% Matéria Ativa: 23,8 – 26,8 
 

 

Propriedades: 
 
LAVELIS é composto de dispersantes para 
assegurar uma limpeza em profundidade. 
LAVELIS é biodegradável. Não é inflamável. Não 
faz espuma durante a lavagem. Possui 
anticalcário para preservar e aumentar a 
eficiência e durabilidade das máquinas.  
 
 
Campo de Aplicação: 
 
LAVELIS foi concebido para utilização em todos 
os tipos de máquinas de lavar loiça. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modo de Emprego: 
 
Para uma lavagem perfeita da loiça, devem 
utilizar-se as quantidades recomendadas por 
cada marca de máquina. No entanto, a título de 
orientação, poder-se-á utilizar 0,5 a 1 decilitro de 
LAVELIS por lavagem. Recomenda-se a 
utilização do n/ produto SECARTE para facilitar a 
secagem e aumentar o brilho da loiça. 
 
Armazenagem: 
 
Sem cuidados especiais. Poderá, no entanto, 
sofrer uma ligeira coloração de castanho, se a sua 
armazenagem for prolongada. Esta situação não 
altera as características químicas do produto, 
podendo ser utilizado sem qualquer risco. 
 
 
As informações contidas nesta ficha técnica, são meramente indicativas, baseando-

se no conhecimento e experiência atuais, podendo ser alteradas a qualquer 

momento, sem aviso prévio. Dado que a utilização do produto, não está controlada 

pela Lisquimica, esta não poderá ser imputada de qualquer responsabilidade por 

danos ou perdas ocasionadas por uma utilização incorreta ou descuidada. 
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