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Composição: 
 
PLN - LIS é uma combinação de tensioativos, álcoois gordos 

etoxilados, emulsionantes, dispersantes, óleos essenciais, 
molhantes, sequestrantes e conservantes. 
 

 

Características: 
 
Aspeto: Líquido, opaco 

Cor: Verde-claro 
Aroma: Pêssego 
pH: 12,2 – 13,6 

% Matéria Ativa: 13,8 – 16,2 
 

 

 
Propriedades: 
 

PLN – LIS elimina nódoas difíceis, limpa, branqueia e dá brilho 
a lençóis, fronhas, toalhas de mesa, guardanapos, toalhas 
turcas, fatos de trabalho, fatos macaco, fatos de treino, e a todo 

o tipo de roupa com grau de dificuldade elevada de lavagem. 
PNL - LIS tem na sua composição matérias-primas específicas 
que têm especial ação na eliminação das diversas nódoas de 

gordura, vinho, licores, chá, café, sangue, restos de comida, 
dejetos, sem deixar auréola ou resíduos, desodorizando à 
medida que lava.   

É bastante eficaz em todos os tipos de água, mesmo de grande 
dureza, fria, dissolvendo-se fácil e totalmente, não entupindo os 
canos.  

PLN - LIS deixa a roupa totalmente branca, acabando com o 
amarelecimento. Não provoca irritações na pele que certos pós 
originam.  

É compatível com todos os tipos de amaciador, e produtos de 
lavagem, mas para uma melhor otimização do produto, 
recomenda-se a utilização do amaciador especial da  n/ gama 

de fabrico denominado “Lis A/R” e do produto de lavagem 
enzimático SUPE – LR, todos com o mesmo tipo de fragância a 
pêssego.  

 
Campo de Aplicação: 
 

PLN - LIS é recomendado para utilização na pré-lavagem em 
todos os tipos de máquinas de lavar roupa, em lares de 3ª. 
idade, escolas, departamentos desportivos, hotéis, hospitais, 

clínicas, motéis, lavandarias industriais, etc. Dada a sua 
versatilidade pode ainda utilizar-se em todas as superfícies de 
plástico, borracha, madeiras pintadas ou com verniz, fórmica, 

metal ou em tecidos resistentes à água em carpetes e tapetes 
de algodão, lã, sintéticos, etc. manualmente para retirar nódoas. 

 
 
 

 

 
Modo de Emprego: 
 

Recomenda-se a aplicação de PLN – LIS da seguinte forma: 
 
Aplicações industriais: 

 
Utilização na pré-lavagem das máquinas de lavar, através de 
equipamentos de dosagem adequados, efetuando o ciclo de 

lavagem a frio, para eliminação completa das nódoas ou 
manchas, sugerindo-se 80 a 120 gramas (0,8 a 1,2 decilitros) 
para a pré-lavagem de cada 7 a 10 Kgs de roupa.  

 
Aplicações manuais: 
 

Aplicar uma pequena porção de produto com diluição até 10 
partes de água sobre um pano limpo e esfregar sobre a nódoa 
até à sua eliminação, passando seguidamente com um pano 
húmido em água para retirar o excesso do produto. Se 

necessário, deverá repetir a operação. 
Para carpetes, poder-se-á utilizar diretamente sobre as nódoas 
ou uniformemente em toda a superfície, esfregando 

energicamente, enxaguando seguidamente com um pano 
húmido e limpo para retirar o excesso do produto. 
 

Aplicações com máquina de escovas ou aspiradores de 
água: 
 

Diluir o produto até 10 partes de água, consoante a sujidade a 
limpar, utilizando a máquina com escovas rotativas, extraindo 
simultaneamente por sucção a sujidade que fica retida na água. 

 
Armazenagem: 
 

Evitar a armazenagem de longa duração e as mudanças 
bruscas de temperaturas que poderão provocar uma ligeira 
decomposição no produto, alterando a sua viscosidade de 

acordo com a temperatura, ou a coloração para um tom mais 
claro, sem, contudo, alterar as suas características. Nestes 
casos recomenda-se uma ligeira agitação antes da sua 

utilização. 

 

 

 

 
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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