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FICHA TÉCNICA 

 

Qualy Baby 

Desinfetante Têxtil Neutro 
 

 

Descrição 

 
Desinfetante têxtil com alto poder bactericida, germicida, fungicida e virucida indicado para uso em todo o tipo de 

roupa. Além do poder desinfetante, possui capacidade suavizante, deixando a roupa macia e cuidada. Dada a sua 

formulação, está indicado para roupas de bebé e de pessoas com peles atópicas. 

 
Não possui os componentes que normalmente se usam em produtos para tratamento da roupa e que são suscetíveis de 

criar reações alérgicas em peles mais sensíveis. Dessa forma, é isento de perfumes, corantes, parabenos, fosfatos e 

branqueadores óticos, entre outros químicos cujos vestígios na roupa após a sua lavagem, poderão ser irritantes em 

contacto com a pele. 

 

Fórmula com pH neutro. Contém na sua composição matérias primas de origem natural. 

 
Formulado com biocidas à base de quaternário de amónio com um amplo espetro de atividade contra bactérias,  

leveduras, fungos, algas e vírus. 

 

Produto biodegradável. Os tensioativos contidos neste produto cumprem com os critérios de biodegradabilidade 

segundo o Regulamento (EC) nº 648/2004 relativo aos detergentes. 

 

Roupas de bebé e de pessoas com peles atópicas devem ser lavadas com o Detergente Roupa Neutro da gama Qualy 

Baby. Em conjunto com o Desinfetante Têxtil Neutro obtêm-se excelentes resultados a nível de lavagem, suavidade e 

desinfeção, evitando o uso de produtos potencialmente alergénicos e irritantes para a pele. 

 

Produto biocida registado na Direção-Geral da Saúde. 

 

Composição e características 

 

Produto à base de tensioativos não iónicos de origem natural e biocida de caráter catiónico de alta biodegrabilidade; 

Cor: Incolor; 

Odor: Característico; 

Densidade (20 ºC): 1,00 – 1,01 g/cm3; 

pH (20 ºC): 6 – 8 

 

Aplicação 

 

Usar o produto com a dose adequada na gaveta do amaciador. 

Desinfeção e suavidade normal: 35 mL. 

Desinfeção e suavidade extra: 70 mL. 

 
Apresentação 

 

Embalagem de 1 L. 
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Armazenagem 

 

Manter o produto na embalagem original bem fechada, em local fresco, seco e ao abrigo da luz solar. 

 

Outras informações 

 

Consultar a ficha de segurança. 


