
MULAN SOLAR
Desengordurante ímpar para

fácil remoção de nódoas de bronzeadores

AUMENTA A DURABILIDADE DOS TÊXTEIS

ECONOMIA DE CUSTOS DEVIDO A REDUÇÃO DA REJEIÇÃO

MANCHAS DE BRONZEADOR
NÃO ESFREGUE EM VÃO!

BRANCURA SUPERIOR
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Solucionador de problemas

Processo de lavagem

O Mulan Solar está integrado no processo 
de lavagem (não na pré-escovagem) 
O produto é utilizado em combinação com 
um aditivo sequestrante, como o Smart 
Complex

O Mulan Solar é compatível com 
lavadoras-extratoras e túneis de lavagem

MULAN SOLAR

• Desengordurante 
altamente 
concentrado 

• A mistura 
exclusiva de 
tensoativos confere 
incomparáveis 
propriedades de 
detergência

  • Remove
o filtro UV 
dos têxteis

DESENGORDURANTE

Formulação excecional

SMART COMPLEX

• Combinação 
equilibrada 
de agentes 
sequestrantes de 
dureza da água e 
antiacinzentamento

DEGREASERADITIVO 
SEQUESTRANTE

Acondicionamento e utilização 

Acondicionamento :

• Bilha 20 kg (Mulan Solar)

• Bilha 25 kg (Smart Complex)

• Tambor 200 kg (Mulan Solar)

• Tambor 250 kg (Smart Complex)

Temperatura : 
• Armazenamento  >0°C,

• Utilização > 5°C 

Dosagem : 
• Mulan Solar : 10-20 g/kg, 
       em combinação com
• Smart Complex : 1-5 g/kg 

Remove eficazmente as nódoas 
persistentes de bronzeadores, devido 
a uma mistura de ingredientes 
rigorosamente formulada

Intensifica a brancura dos têxteis ao 
remover os filtros UV 

Evita o aparecimento de manchas 
e o dano têxtil ao eliminar os iões 
metálicos 

Reduz consideravelmente a taxa de 
rejeição, poupando tempo e dinheiroCom aplicação de Smart Complex

Sem aplicação de Smart Complex

PRÉ-
LAVAGEM

LAVAGEM ENXAGUA-
MENTO

MULAN SOLAR
+ SMART COMPLEX

TEMPO DE CONTACTO: 15’ - 20’

pH: 7-11

Combinar com um 
aditivo sequestrante, 
como o Smart Complex

Sem necessidade de 
intensificador de 
alcalinidade

Mulan Solar
• Remove o filtro UV dos têxteis
• Permite aos branqueadores óticos atuarem 

eficazmente durante a lavagem 
• Assegura uma brancura efetiva 

Smart Complex
• Evita a reação entre metais e os  

ingredientes dos protetores solares
• Previne o aparecimento de nódoas 


