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Relatório Descritivo de Patente de Modelo de Utilidade 

PRODUTO DE LAVAGEM EMBALADO 

Campo do Modelo de Utilidade 

5 O presente modelo refere-se a um produto viscoso de lavagem e sua 

embalagem. 

Sumário do Modelo de Utilidade 

Um objeto é fornecer um dispositivo de pré-tratamento melhorado para o 

10 pré-tratamento preciso de manchas em lavagem. 

Assim, num primeiro aspecto, o presente modelo fornece um produto da 

lavagem embalado que compreende uma composição de lavagem flúida 

contida em uma embalagem com fundo de distribuição, onde 

(i) a composição de lavagem flúida tem uma viscosidade mínima de pelo 

15 menos 1 00 Pa.s, de preferência, pelo menos, 500 Pa.s, quando em repouso ou 

até uma tensão de cisalhamento de 1 O Pa e formado por pelo menos um 

tensoativo e pelo menos um hidrótropo e 

(ii) a embalagem com fundo de distribuição compreendendo um 

recipiente compressível no qual a composição de lavagem flúida é armazenada 

20 e um dispositivo de distribuição que inclui um dispositivo de pré-tratamento de 

tecidos, o dispositivo de distribuição e um dispositivo de pré-tratamento de 

tecido sendo localizado no fundo do recipiente compressível. 

A vantagem do arranjo acima é oferecer maior controle na aplicação de 

uma composição de alta viscosidade frente a frente a áreas sujas. O Pré-

25 tratamento com flúidos de alta viscosidade a partir de produtos de mão é 

vantajoso em termos de precisão na aplicação para a área suja. No entanto, 

isto pode ser difícil ergonomicamente e muitos usuários recorrem para aplicar 

uma força de impacto no dispositivo (batendo na base ou batendo na lateral) 

onde interfere na dosagem exata e muitas vezes resulta em sobre dosagem, 

30 derrame, etc. 
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Este arranjo, como consequência da parte de dispensação/pré

tratamento sendo posicionados na base do reservatório, significa que o usuário 

não precisa inverter a embalagem para dosar/pré-tratar ou esperar até que o 

fluxo do flúido viscoso vá da base ao topo (onde nos dispositivos de 

5 dispensação/pré-tratamento são normalmente localizados). Com o presente 

modelo, a gravidade mantém o dispositivo de pré-tratamento carregado com a 

composição. Embora a propensão de produtos de alta viscosidade para 

permanecer no local durante o pré-tratamento seja vantajoso, eles podem 

frequentemente permanecer durante todo o processo de lavagem e deixar a 

10 sua marca própria no tecido após o processo de lavagem ser iniciado. Isto é 

especialmente prevalente em lavagens curtas ou lavagens "ecologicamente 

corretas" com pouca água. A presença de um hidrótopo facilita a solubilização 

da composição aplicada à mancha e, consequentemente, a liberação mais 

rápida na lavagem. 

15 De preferência, o recipiente de tratamento de tecido é fechado por um 

dispositivo tampa de dosagem, proporcionando uma base de apoio da 

embalagem. 

A vantagem deste arranjo é que o dispositivo de distribuição não 

precisar envolver selos/válvulas complicados e caros como a tampa de 

20 fechamento de dosagem, inclui o dispositivo de pré-tratamento e fornece a 

base: este oferece a vantagem de que qualquer gota de composição de queda 

a partir do dispositivo de pré-tratamento após o uso, são coletadas na base de 

apoio que pode ser colocada diretamente na máquina/recipiente de lavar 

minimizando o desperdício. 

25 O dispositivo de distribuição pode incluir um canal ou duto 

proporcionando comunicação fluida entre o reservatório e o pré-tratador. 

O pré-tratador pode incluir um dispositivo que permita a limpeza 

mecânica, como um corpo com múltiplas projeções. As projeções podem ser 

flexíveis, de modo que eles se movam durante a limpeza, proporcionando uma 

30 ação de limpeza leve. Alternativamente, algumas ou todas as projeções podem 

ser semi-rígidas ou rígidas de modo a proporcionar uma ação mais dura de 
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limpeza mecânica. As projeções podem ser, por exemplo, de cerdas finas para 

fornecer um dispositivo tipo escova ou mais grossa de modo a proporcionar 

bicos como projeções. 

A embalagem pode ter um topo curvado para impossibilitar usuários de 

5 armazenar a garrafa de cabeça para baixo. Desta forma, a embalagem é mais 

provável que seja armazenada no pré-tratador, ou seja, posição de 

carregamento, com a composição de lavagem flúida acumulada pela gravidade 

na base da embalagem. 

Em uma modalidade, o pré-tratador compreende um corpo geralmente 

10 hemisférico, com múltiplas projeções estendendo-se radialmente. 

A composição pode incluir de O, 1% a 10% por peso de hidrótopo, de 

preferência, O, 1% a 5%, preferencialmente O, 1% a 2% e preferivelmente O, 1% 

a 1% de hidrótopo. 

Hidrótopos possíveis incluem o tolueno, uréia, sulfonato de cumeno, 

15 xileno sulfonato e suas misturas. Sais incluem sódio, potássio, amônia, 

monoetanolamina, trietanolamina e suas misturas. Uma combinação é xileno 

sulfonato e uréia. 

A composição é, de preferência, uma composição do tipo gel com baixo 

cisalhamento. A viscosidade, sob tensão de cisalhamento, pode ser inferior a 

20 300 Pa.s, de preferência, inferior a 1 00 Pa.s e preferencialmente menos de 5 

Pa.s, preferivelmente 1 Pa.s e prioritariamente 0,5 Pa.s. 

Composições de baixo cisalhamento podem compreender uma goma de 

polímero, por exemplo, Goma xantana ou outra goma capaz de formar redes 

estáveis de goma contínuo, que podem suspender partículas. 

25 Outros estruturantes externos, por exemplo, óleo de rícino hidrogenado 

ou celulose microcristalina podem ser utilizados. 

Outro método útil é alterar uma formulação não-gelificada de modo a 

formar uma estrutura interna onde a estrutura fornece propriedades desejadas 

para o detergente do tipo gel assim formado. A composição pode incluir um 

30 sabão ou ácido graxo em combinação com o sulfato de sódio e um ou mais 
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tensoativos podem ser usados para formar uma estrutura gelificada pela 

formação de fases lamelares. 

A composição pode compreender uma dispersão de uma fase lamelar 

sistemas micelares de tensoativo e, adicionalmente, um estruturante para o 

5 estabelecimento da fase lamelar, em que o estruturante dito pode ser um álcool 

graxo. 

A composição do modelo contém um ou mais tensoativos e/ou, outros 

ingredientes opcionalmente que a composição seja completamente funcional 

como uma composição de lavagem para limpeza e/ou composição de 

1 o cuidados. A composição do modelo pode ser fornecida no estado sólido ou 

líquido. Se na forma sólida, a composição pode ser reidratadas e/ou dissolvida 

em um solvente, incluindo a água, antes de usar. A composição pode ser 

apresentada na forma concentrada para ser diluída ou pode ser pronta para 

usar (em uso). 

15 

20 

Breve Descrição das Figuras 

A figura 1 mostra a embalagem do produto viscoso de lavagem. 

Descrição Detalhada do Modelo de Utilidade 

O presente modelo é adequada para uso em composições de lavagem 

de tecidos domésticos ou industriais. O presente modelo também pode ser 

aplicada a não detergentes industriais ou domésticos baseados em 

composições para o cuidado de tecido. 

Outros ingredientes contemplados incluindo hidrótopos, conservantes, 

25 enchimentos, construtores, agentes complexantes, polímeros, estabilizantes, 

perfumes em si, outros ingredientes de detergentes convencionais ou 

combinações de um ou mais dos mesmos que são discutidos abaixo. 

T ensoativos 

Composições de lavagem de tecido, de acordo com o presente modelo, 

30 compreendem um material detergente de lavagem de tecido selecionado a 
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partir de tensoativos aniônicos sem sabão, tensoativo não iônico, sabão, 

tensoativos anfotéricos, tensoativos zwitteriônicos e suas misturas. 

Composições detergentes adequadas para máquinas automáticas 

domésticas ou industriais de lavagem de tecido geralmente contêm tensoativo 

5 aniônico não sabão ou tensoativo não iônico ou uma combinação dos dois na 

proporção adequada, como será conhecida pela pessoa competente na arte, 

opcionalmente, em conjunto com sabão. 

Os tensoativos podem estar presentes na composição a um nível de 

0,1% a 60% por peso. 

10 Tensoativos aniônicos apropriados incluem sulfonato de alquil benzeno, 

alquil sulfatos primária e secundária, principalmente Ca-C1s sulfatos de alquila 

primária; sulfatos de alquil éter, sulfonatos de olefinas; sulfonatos xileno alquila, 

sulfosuccinatos de dialquil; carboxilatos éter; isetionatos; sarcosinatos; 

sulfonatos ésteres de ácidos graxos e suas misturas. Os sais de sódio são 

15 geralmente preferenciais. Quando incluído, a composição contém normalmente 

cerca de 1% a 50%, de preferência, de 10% a 40% por peso com base na 

composição de tratamento de tecido de um tensoativo aniônico como alquil 

benzeno sulfonato linear, alfa-olefin sulfonato, alquil sulfato (sulfato de álcool 

graxo), álcool etoxi sulfato, alcano secundário sulfonato, alfa-sulfo de ésteres 

20 metílicos de ácidos graxos, ácido alquil- ou alquenil succinico ou sabão. 

Tensoativos preferenciais são alquil éter sulfatos e misturas de tensoativos 

alquil alcoxilados não iônicos com um alquil sulfonatos ou alquil éter sulfatos. 

Alquil éter sulfatos preferenciais são alquila C8-C15 e tem de 2 a 10 

moles de etoxilação. Sulfatos de alquila preferenciais são sulfonatos de 

25 alquilbenzeno, particularmente sulfonatos de alquilbenzeno lineares com um 

comprimento de cadeia alquila de C8-C15. O contra-íon de tensoativos 

aniônicos é tipicamente de sódio, apesar de outros contra-íons, como 

tetraetilamônio (TEA) ou de amônio podem ser utilizado. Materiais tensoativos 

aniônicos adequados estão disponíveis no mercado como 'Genapol'™ série da 

30 Clariant. 
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Tensoativos não-iônicos incluem os etoxilatos de álcool primário e 

secundário, especialmente C8-C7 etoxilados de álcool alifático com uma média 

de 1 a 7 moles de óxido de etileno por mole de álcool e especialmente C1o-C1s 

etoxilados de álcoois alifáticos primário e secundário com uma média de 1 a 1 O 

5 moles de óxido de etileno por mole de álcool. Tensoativos não-iônicos não 

etoxilados incluem alquil poliglicosídios, mono-eters de glicerol e amidos 

polihidroxi (glucamide). Misturas de tensoativos não iônicos podem ser usadas. 

Quando incluída a composição contém normalmente cerca de 0,2% a 40%, de 

preferência, de 1% a 7% por peso, preferencialmente de 5% a 15% por peso 

10 de um tensoativo não-iônico, tais como álcool etoxilado, etoxilato de nonilfenol, 

alquilpoliglicosideo, óxido de alquil dimetil amina, monoetanolamida de ácidos 

graxos etoxilados, monoetanolamida de ácidos graxos, alquila amida de ácido 

graxo poliidróxi ou N-acil N-alquil derivados de glucosamina ("glucamides"). 

Tensoativos não-iônicos que podem ser usados, incluem etoxilatos de 

15 álcool primário e secundário, em especial o C8-C7 etoxilados de álcool alifático 

com uma média de 1 a 35 moles de óxido de etileno por mole de álcool e 

especialmente da C1 0-C15 etoxilados de álcoois alifáticos primário e secundário 

com uma média de 1 a 1 O moles de óxido de etileno por mole de álcool. 

Enzimas 

20 Uma ou mais enzimas podem ser adequadas. É preciso entender que as 

variantes da enzima (produzida, por exemplo, por meio de técnicas de 

recombinação) estão incluídas dentro do significado do termo "enzima". 

Exemplos de tais variantes de enzimas são divulgadas, por exemplo, nos 

documentos EP 251446 (Genencor), WO 91/00345 (Novo Nordisk), EP 525610 

25 (Solvay) e WO 94/02618 (Gist-Brocades NV). 

Os tipos de enzimas, que devem ser incorporadas nos grânulos do 

modelo incluem oxidoreductasas, hidrolases, transferases, liases, isomerases e 

ligases, isto é, respectivamente (EC 1.-.-.-), (EC 2.-.-.- ), (EC 3.-.-.-), (EC 4.-.-.-), 

(EC 5.-.-.-), (EC 6.-.-.-), do qual a classificação desta enzima está em 

30 conformidade com as recomendações (1992) do Comité da Nomenclatura da 
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União Internacional de Bioquímica e Biologia Molecular, Academic Press, Inc., 

1992. 

Especialmente enzimas contempladas incluem proteases, alfa-amilases, 

celulases, lipases, peroxidases/oxidases, pectato liases e mannanases ou suas 

5 misturas. A maioria das enzimas preferenciais são proteases. 

Proteases adequadas incluem aquelas de origem animal, vegetal ou 

microbiana. Origem microbiana é a preferencial. Quimicamente modificadas ou 

engenharia de mutação da proteína estão incluídas. A protease pode ser uma 

protease serina ou protease metalo, de preferência, uma protease alcalina 

1 o microbiana ou uma protease trypsina-like (tripsina). Exemplos de proteases 

alcalinas serem subtilisina, especialmente os derivados do Bacillus, por 

exemplo, subtilisina Novo, subtilisina Carlsberg, subtilisina 309, subtilisina 147 

e subtilisina 168 (descrito no documento WO 89/06279). Exemplos de 

proteases tripsina-like são tripsinas (por exemplo, de origem bovina ou suína) e 

15 da protease Fusarium descrita nos documentos WO 89/06270 e WO 94/25583. 

Exemplos de proteases úteis são as variantes descritas nos documentos 

WO 92/19729, WO 98/201 15, WO 98/20116 e WO 98/34946, especialmente 

as variantes com substituições em uma ou mais das seguintes posições: 27, 

36,57, 76,87,97, 101,104,120,123,167,170, 194,206,218,222,224,235e 

20 274. Enzimas protease preferenciais, disponíveis comercialmente, incluem 

Alcalase TM, Savinase TM, primase TM, Duralase TM, Dyrazym TM, Esperase TM, 

Everlase TM, Polarzyme TM e Kannase TM (Novozymes AIS), Maxatase TM, 

Maxacal™, Maxapem™, Properase™, Purafect™, Purafect OxP™, FN2™ e 

FN3™ (Genencor lnternationallnc.). 

25 Lipases adequadas incluem as de origem bacteriana ou fúngica. 

Quimicamente modificadas ou engenharia de mutação da proteína estão 

incluídos. Exemplos de lipases úteis incluem lipases de Humicola (Termomices 

sinônimo), por exemplo, de H. lanuginosa (T. lanuginosus), conforme descrito 

nos documentos EP 258 068 e EP 305 216 ou do H. insolens conforme descrito 

30 no documento WO 96/13580, lipase de Pseudomonas, por exemplo, de P. 

alcaligenes ou P. pseudoalcaligenes (EP 218 272), P. cepacia (EP 331 376), P. 
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stutzeri (GB 1.372.034), P. fluorescens, Pseudomonas sp. tensão SD 705 (WO 

95/06720 e WO 96/27002), P. wisconsinensis (WO 96/12012), a lipase de 

Bacillus, por exemplo, a partir de B. subtilisina (Dartois et ai. (1993), 

Biochemica et Biophysica Acta, 1131, 253-360), B. stearothermophilus (JP 

5 64/744992) ou B. pumilus (WO 91/16422). 

Outros exemplos das variantes da lipase, tais como as descritas nos 

documentos WO 92/05249, WO 94/01541, EP 407 225, EP 260 105, WO 

95/35381, wo 96/00292, wo 95/30744, wo 94/25578, wo 95 /14783, wo 
95/22615, WO 97/04079 e WO 97/07202. 

10 Enzimas lipase preferenciais, disponíveis comercialmente, incluem 

Lipolase TM e Lipolase Ultra TM, Lipex™ (Novozymes AIS). 

O método do modelo pode ser efetuado na presença de cutinase, 

classificado na EC 3.1.1.74. A cutinase utilizada, de acordo com a invenção, 

pode ser de qualquer origem. Cutinases preferenciais são de origem 

15 microbiana, em especial, de bactérias, de fungos ou de origem de leveduras. 

Cutinases são enzimas capazes de degradar a cutina. Em uma 

modalidade preferencial, a cutinase é derivada de uma cepa de Aspergillus, em 

particular, Aspergillus oryzae, uma cepa de Alternaria, em particular, Alternata 

brassiciola, uma cepa de Fusarium, em particular, Fusarium solani, Fusarium 

20 solani pisi, Fusarium roseum culmorum ou Fusarium roseum sambucium, uma 

cepa de Helminthosporum, em particular, Helminthosporum sativum, uma cepa 

de Humicola, em particular, Humicola insolens, uma cepa de Pseudomonas, 

em particular, Pseudomonas mendocina ou Pseudomonas putida, uma cepa de 

Rhizoctonia, em particular, Rhizoctonia solani, uma cepa de Streptomyces, em 

25 particular, Streptomyces scabies ou uma cepa de Ulocladium, em particular, 

Ulocladium consortiale. Em uma modalidade preferencial, a cutinase é derivada 

de uma cepa de Humicola insolens, em particular, da cepa de Humicola 

insolens DSM 1800. Cutinase Humicola insolens é descrita no documento WO 

96/13580, que é aqui incorporada como referência. A cutinase pode ser uma 

30 variante, como uma das variantes divulgadas nos documentos WO 00/34450 e 

WO 01/92502, que são incorporados como referência. Cutinase variantes 
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preferienciais incluem variantes listadas no Exemplo 2 do documento WO 

01/92502, que é especificamente incorporadas como referência. 

Cutinases comercialmente preferenciais incluem NOVOZYM™ 51032 

(disponível a partir da Novozymes AIS, Oenmark). 

5 O método do modelo pode ser realizado na presença de fosfolipase 

classificado como EC 3.1.1.4 e/ou EC 3.1.1.32. Como usado aqui, o termo 

fosfolipase é uma enzima que tem atividade no sentido de fosfolipídios. 

Fosfolipídeos, como a lecitina ou fosfatidilcolina, composto de glicerol 

esterificada com dois ácidos graxos na posição exterior (sn-1) e no meio (sn-2) 

10 e esterificada com ácido fosfórico na terceira posição; o ácido fosfórico, por sua 

vez, pode ser esterificado a um amino-álcool. Fosfolipases são enzimas que 

participam na hidrólise de fosfolipídios. Vários tipos de atividades fosfolipásicas 

podem ser distinguidas, incluindo fosfolipases A1 e A2, que hidrolisa um grupo 

acila graxo (na posição sn-1 e sn-2, respectivamente) para formar 

15 lisofosfolipidio e lisofosfolipase (ou fosfolipase 8), que pode hidrolisar os 

restante grupo de acila graxo em lisofosfolipidio. Fosfolipase C e fosfolipase O 

(fosfodiesterase) liberam glicerol diacil ou ácido fosfatídico, respectivamente. 

O termo fosfolipase inclui enzimas com atividade de fosfolipase, por 

exemplo, a fosfolipase A (A1 e A2), atividade de fosfolipase 8, atividade da 

20 fosfolipase C ou atividade fosfolipase O. O termo "fosfolipase A" usado aqui em 

conexão com uma enzima do modelo é entendido como uma enzima 

fosfolipase A1 e/ou de atividade fosfolipase A2. A atividade fosfolipase pode ser 

fornecida por enzimas tendo outras atividades, bem como, por exemplo, a 

lipase com atividade fosfolipásica. A atividade fosfolipase pode ser, por 

25 exemplo, de lipase com atividade fosfolipase secundária. Em outras 

modalidades do modelo, a atividade da enzima fosfolipase é fornecida por uma 

enzima com apenas atividade fosfolipase e onde a atividade da enzima 

fosfolipase não é uma atividade secundária. 

A fosfolipase pode ser de qualquer origem, por exemplo, de origem 

30 animal (como, por exemplo, mamíferos), por exemplo, do pâncreas (por 

exemplo, bovinos ou suínos pâncreas) ou veneno de cobra ou veneno de 
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abelha. De preferência, a fosfolipase pode ser de origem microbiana, por 

exemplo, a partir de fungos filamentosos, leveduras ou bactérias, como o 

gênero ou espécie Aspergillus, por exemplo, A niger, Dictyostelium, por 

exemplo, D. discoideum, Mucor, por exemplo, javanicus, M. mucedo, M. 

5 subtilissimus; Neurospora, por exemplo, N. crassa; Rhizomucor, por exemplo, 

R. pusillus, Rhizopus, por exemplo, R. arrhizus, R. japonicus, R. stolonifer; 

Sclerotiorum, por exemplo, S. libertiana; Trichophyton, por exemplo, T. rubrum; 

Whetzelinia, por exemplo, W. Sclerotinia; Bacillus, por exemplo, B. megaterium, 

B. subtilis, Citrobacter, por exemplo, C. freundii, Enterobacter, por exemplo, E. 

10 aerogenes, E. cloacae Edwardsiella, E. tarda, Erwinia, por exemplo, , herbicola 

E.; coli, por exemplo, E. coli, Klebsiella, por exemplo, K. pneumoniae, Proteus, 

por exemplo, P. vulgaris, Providencia, por exemplo, P. stuartii; Salmonella, por 

exemplo, S. typhimurium, Serratia, por exemplo, liquefasciens S., S. 

marcescens, Shigella, por exemplo, S. flexneri, Streptomyces, por exemplo, 

15 violeceoruber S.; Yersinia, por exemplo, Y. enterocolitica. Assim, a fosfolipase 

pode ser fungos, por exemplo, a partir do Pyrenomycetes classe, tais como o 

gênero Fusarium, tal como uma cepa de F. culmorum, heterosporum F., F. 

solani, ou uma cepa de Fusarium oxysporum. A fosfolipase também pode ser 

de uma cepa de fungos filamentosos no gênero Aspergillus, como uma cepa de 

20 Aspergillus awamori, foetidus Aspergillus, Aspergillus japonicus, Aspergillus 

niger e Aspergillus oryzae. 

Fosfolipases preferenciais são derivadas de uma cerpa de Humicola, 

especialmente, Humicola lanuginosa. A fosfolipase pode ser uma variante, 

como uma das variantes divulgada no documento WO 00/32758, que são 

25 incorporados como referência. Variantes fosfolipase preferenciais incluem 

variantes listadas no Exemplo 5 do documento WO 00/32758, que são 

especificamente incorporadas como referência. Em outra modalidade 

preferencial, a fosfolipase é descrita no documento WO 04/111216, 

especialmente as variantes listadas na tabela do Exemplo 1. 

30 Em outra modalidade preferencial, a fosfolipase é derivada de uma cepa 

de Fusarium, especialmente Fusarium oxysporum. A fosfolipase pode ser 
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divulgada no documento WO 98/026057 derivadas de Fusarium oxysporum 

DSM 2672, ou suas variantes. Em uma modalidade preferencial do modelo, a 

fosfolipase é uma fosfolipase A1 (EC. 3.1.1.32). Em uma outra modalidade 

preferencial do modelo, a fosfolipase é uma fosfolipase A2 (EC.3.1.1.4.). 

5 Exemplos de fosfolipases comerciais incluem LECITASE™ e 

LECITASE™ ULTRA, YIELSMAX ou LIPOPAN F (disponível a partir da 

Novozymes AIS, Denmark). 

Amilases apropriados (alfa e/ou beta), incluem os de origem bacteriana 

ou fúngica. Quimicamente modificadas ou engenharia de mutação da proteína 

10 estão incluídas. Amilases incluem, por exemplo, alfa-amilases obtidos a partir 

de Bacillus, por exemplo, uma cerpa especial de B. licheniformis, descritos 

mais detalhadamente no documento GB 1.296.839 ou cepas do Bacillus sp. 

divulgados nos documentos WO 95/026397 ou WO 00/060060. 

Exemplos de amilases úteis são as variáveis descritas nos documentos 

15 wo 94/02597, wo 94/18314, wo 96/23873, wo 97/43424, wo 01/066712, 

WO 02/010355, WO 02/031124 e PCT/01<2005/000469 (em que todas as 

referências são incorporadas por referência). 

Amilases comercialmente disponíveis são Duramyl™, Termamyl™, 

Termamyl Ultra™, Natalase™, Stainzyme™, Fungamyl™ e BAN™ 

20 (Novozymes AIS), RapidaseTM e Purastar TM (a partir de Genencor lnternational 

Inc.). 

Celulases adequadas incluem as de origem bacteriana ou fúngica. 

Quimicamente modificadas ou engenharia de mutação da proteína estão 

incluídas. Celulases adequadas incluem celulases dos gêneros Bacillus, 

25 Pseudomonas, Humicola, Fusarium, Thielavia, Acremonium, por exemplo, a 

celulases fúngicas produzidas a partir de Humicola insolens, Thielavia 

terrestris, Myceliophthora thermophila e Fusarium oxysporum divulgadas nos 

documentos US 4.435.307, US 5.648.263, US 5.691.178, US 5.776.757, WO 

89/09259, WO 96/029397 e WO 98/012307. 

30 Celulases especialmente adequadas são as alcalinas ou celulases 

neutras com benefícios de cuidados de cores. Exemplos de tais celulases são 



12 I 24 

celulases como descritas nos documentos EP O 495 257, EP O 531 372, WO 

96/11262, WO 96/29397, WO 98/08940. Outros exemplos são as variantes de 

celulases, tais como descritas nos docmentos WO 94/07998, EP O 531 315, US 

5.457.046, US 5.686.593, US 5.763.254, WO 95/24471, WO 98/12307 e 

5 PCT/DK98/00299. Celulases comercialmente disponíveis incluem Celluzyme TM, 

Carezyme TM, Endolase TM, Renozyme TM (Novozymes AIS), Clazinase TM e 

Puradax HATM (Genencor lnternationallnc.) e KAC-500(8)™ (Kao Corporation). 

Peroxidases/oxidases adequados incluem aqueles de origem vegetal, 

bacteriana ou fúngica. Quimicamente modificadas ou engenharia de mutação 

1 o da proteína estão incluídas. Exemplos de peroxidases úteis incluem 

peroxidases de Coprinus, por exemplo, de C. cinereus e suas variantes como 

as descritas nos documentos WO 93/24618, WO 95/10602 e WO 98/15257. 

Peroxidases comercialmente disponíveis incluem Guardzyme™ e Novozym™ 

51004 (Novozymes AIS). 

15 Exemplos de pectato liases incluem pectato liases que foram clonados a 

partir de diferentes gêneros bacterianos, tais como Erwinia, Pseudomonas, 

Klebsiella e Xanthomonas, bem como de Bacillus subtilis (Nasser et ai. (1993) 

FEBS .Letts. 335:319-326) e Bacillus sp. YA-14 (Kim et ai. (1994) Biosci. 

Biotech. Biochem. 58:947-949). Purificação de pectato liases com atividade 

20 máxima na faixa de pH de 8 a 1 O produzida por Bacillus pumilus (Dave e 

Vaughn (1971) J. Bacteriol. 108:166-174), 8. polymyxa (Nagel e Vaughn (1961) 

Arch. Biochem Biophys.. 93:344-352), B. stearothermophilus (Karbassi e 

Vaughn (1980) Can. J. Microbiol. 26:377-384), Bacillus sp. (Hasegawa e Nagel 

(1966) J. Food Sei. 31 :838-845) e Bacillus sp. RK9 (Kelly e Fogarty (1978) Can. 

25 J. Microbiol. 24:1164-1 172) também foram descritos. Alguns acima, bem como 

cátion divalente-independentes e/ou termoestáveis pectato liases, podem ser 

utilizados na prática do modelo. Em modalidades preferenciais, o pectato liase 

compreende a seqüência de aminoácidos de pectato liase divulgados em 

Heffron et ai., (1995) Moi. Plant-Microbe lnteract. 8: 331-334 e Henrissat et ai., 

30 Plant Physiol (1995). 107:963-976. Especificamente contemplado, liases 

pectatel são divulgados nos documentos WO 99/27083 e WO 99/27084. Outros 
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contemplam especificamente o pectato liases derivado de Bacillus licheniformis 

sendo divulgado no documento US 6.284.524 (documento este que fica 

incorporado como referência). Especificamente contemplado, variantes do 

pectato liase são divulgadas no documento WO 02/006442, especialmente as 

5 variantes divulgadas nos Exemplos do documento WO 02/006442 (documento 

este que fica incorporado como referência). 

Exemplos de pectato liases alcalina comercialmente disponíveis incluem 

BIOPREP™ e SCOURZYME™ L da Novozymes AIS, Denmark. 

Exemplos de mannanases (EC 3.2.1. 78) incluem mannanases de origem 

1 o bacteriana e fúngica. Em uma modalidade específica, o mannanase é derivado 

de uma cepa de fungos filamentosos do gênero Aspergillus, de preferência, 

Aspergillus niger ou Aspergillus aculeatus (WO 94/25576). O documento WO 

93/24622 descreve uma mannanase isoladas de Trichoderma reseei. 

Mannanases têm sido isolados de várias bactérias, incluindo organismos 

15 Bacillus. Por exemplo, Talbot et ai. Appl. Environ. Microbiol., Vol.56, n° 11, pp. 

3505-3510 (1990) descreve uma beta-mannanase derivado de Bacillus 

stearothermophilus. Mendoza et ai. World J. Microbiol. Biotech., Vol. 10, No. 5, 

pp. 551-555 (1994) descreve uma beta-mannanase derivado de Bacillus 

subtilis. O documento JP-A-03047076 descreve uma beta-mannanase derivado 

20 de Bacillus sp. O documento JP-A-63056289 descreve a produção de um 

alcalino, termoestável beta-mannanase. O documento JP-A-63036775 

descreve microorganismo Bacillus FERM P-8856, que produz beta-mannanase 

e beta-mannosidase. O documento JP-A-08051975 descreve alcalina beta

mannanases de alcalofílicos Bacillus sp. AM-001. A mannanase purificada a 

25 partir de Bacillus amyloliquefaciens é divulgado no documento WO 97/11164. O 

documento WO 91/18974 descreve um hemicelulase como um glucanase, 

xilanase ou mannanase ativo. Famílias alcalinas contempladas são 5 e 26 

mannanases derivadas Bacillus agaradhaerens, Bacillus licheniformis, Bacillus 

halodurans, Bacillus clausii, Bacillus sp. e Humicola insolens divulgado no 

30 documento WO 99/64619. Especialmente contemplados são os Bacillus sp. 
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mannanases divulgado nos Exemplos do documento WO 99/64619 onde o 

documento é aqui incorporado como referência. 

Exemplos de mannanases comercialmente disponíveis incluem 

Mannaway™ disponível na Novozymes AIS Denmark. 

5 Qualquer enzima presente na composição pode ser estabilizada com 

agentes estabilizadores convencionais, por exemplo, um poliol tal como 

propileno glicol ou glicerol, ou açúcar ou um álcool de açúcar, ácido lático, 

ácido bórico ou um derivado de ácido bórico, por exemplo, um éster de borato 

aromático ou um derivado do ácido fenil borónico, tais como 4-formilfenil ácido 

1 o borónico e a composição pode ser formulada como descrita por exemplo nos 

documentos WO 92/19709 e WO 92/19708. 

Hidrótropos: 

O termo "hidrótropo" geralmente significa um composto com a 

capacidade de aumentar a solubilidade, de preferência, solubilidade aquosa de 

15 certos compostos orgânicos pouco solúveis. Exemplos de hidrótropos incluem 

sulfonato de sódio xileno, SCM. 

Solventes: 

A composição pode compreender um solvente como água ou um 

solvente orgânico como álcool isopropílico ou éteres de glicol. Os solventes 

20 podem estar presentes em composições líquidas ou em gel. 

Agentes Quelantes de Metal: 

A composição pode conter um agente quelante de metal, tais como 

carbonatos, bicarbonatos e sesquicarbonatos. O agente quelante de metal 

pode ser um estabilizador alvejante (ou seja, sequestrante de metal pesado). 

25 Estabilizadores alvejantes adequados incluem tetra acetato de etilenodiamina 

(EDTA), pentaacetate dietilenotriamina (DTPA), ácido etileno diamina 

dissuccínico (EDDS) e o Polifosfonatos como o Dequests (marca registrada), 

fosfonato etilenodiamina tetrametileno (EDTMP) e fosfato dietilenodiamina 

pentametileno (DETPMP). Em geral, agentes quelantes de metais não estaram 

30 presente na parte (a) da composição assim a função microbiana pode ser 

prejudicada se os íons metálicos se tornarem indisponíveis. 
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Construtores ou Agentes Complexantes: 

Materiais construtores podem ser selecionados a partir de 1) materiais 

sequestrante de cálcio, 2) materiais de precipitação, 3) Materiais de cálcio de 

troca iônica e 4) as suas misturas. 

5 Exemplos de materiais construtores sequestrantes de cálcio incluem 

polifosfatos de metal alcalino, tal como tripolifosfato de sódio e sequestrantes 

orgânicos, tais como o ácido etileno diamino tetra-acético. 

Exemplos de materiais construtores precipitantes incluem ortofosfato de 

sódio e carbonato de sódio. 

1 o Exemplos de materiais construtores de cálcio de troca iônica incluem os 

vários tipos de aluminossilicatos insolúveis em água cristalina ou amorfa, de 

que as zeólitas são as melhores representantes conhecidas, por exemplo, 

zeólita A, zeólita B (também conhecido como zeolite P), zeólito C, zeólita X, 

zeolite Y e também a zeólita do tipo P, conforme descrito no documento EP-A-

15 0.384.070. A composição pode conter também de 0% a 65% de um construtor 

ou um agente complexante tal como o ácido etileno diamino tetracético, ácido 

dietileno penta acetico, ácido alquil- ou alquenil-succínico, ácido nitrilotriacético 

ou a outros construtores mencionados abaixo. Muitos construtores são agentes 

de branqueamento de estabilização, em virtude de sua capacidade de íons 

20 metálicos complexos. 

Onde o construtor está presente, as compos1çoes podem conter 

adequadamente menos de 7% por peso, de preferência, menor que 10% por 

peso, preferivelmente menos de 10% por peso de construtor de detergência. 

A composição pode conter um construtor de aluminossilicato cristalino, 

25 de preferência um metal alcalino de aluminossilicato, preferencialmente um 

aluminossilicato de sódio. Isto é tipicamente presente em um nível inferior a 

15% por peso. 

Aluminossilicatos são materiais que têm a fórmula geral: 

0,8-1,5 M20. Ab03. 0,8-6 Si02 

30 onde M é um cátion monovalente, preferencialmente de sódio. Esses materiais 

contêm um pouco de água ligada e são obrigados a ter uma capacidade de 
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troca de íons de cálcio de pelo menos 50 mg CaO/g. Os aluminossilicatos de 

sódio preferenciais contém de 1 ,5 a 3,5 unidades de Si02 da fórmula acima. 

Elas podem ser preparadas facilmente pela reação entre silicato de sódio e 

aluminato de sódio, como amplamente descrito na literatura. A razão de 

5 tensoativos para alumuminosilicatos (se presente) é preferencialmente maior 

do que 5:2, preferivelmente maior que 3:1. 

Alternativamente ou adicionalmente para os construtores de 

alumuminosilicatos, os construtores de fosfato podem ser usados. Nesta arte o 

termo "fosfato" abrange espécies de difosfato, trifosfato e fosfonato. Outras 

1 o formas de construtor incluem silicatos, tais como silicatos solúveis, 

metasilicates, silicatos em camadas (por exemplo, SKS-6 da Hoechst). 

Para formulações de carbonato de baixo custo (incluindo bicarbonato e 

sesquicarbonato) e/ou citrato podem ser empregados como construtores. 

Polímeros: 

15 A composição pode incluir um ou mais polímeros. Exemplos são 

20 

carboximetilcelulose, poli (vinilpirrolidona), poli (etilenoglicol), álcool polivinílico, 

poli (vinilpiridina-N-óxido), poli (vinilimidazol), policarboxilatos como 

poliacrilatos, copolímeros de ácido maleico/acrílico e copolímeros de ácido 

acrílico/metacrilato de lauril. 

Composições detergentes modernas tipicamente empregam polímeros 

chamados de "inibidores da transferência de corantes". Estes impedem a 

migração dos corantes, especialmente durante longos períodos de imersão. 

Todos os agentes de inibição de transferência de corante adequados podem 

ser utilizados de acordo com o presente modelo. Geralmente, tais agentes 

25 inibidores da transferência de corantes incluem polímeros de polivinil 

pirrolidona, polímeros de poliamina N-óxido, copolímeros de N-vinilpirrolidona e 

de N-vinylimidazole, ftalocinina de manganês, peroxidases e suas misturas. 

Contendo nitrogênio, corante de ligação, polímeros DTI são os 

preferenciais. Desses polímeros e copolímeros de aminas cíclicas, tais como 

30 vinil pirrolidona e/ou imidazol vinil são os preferenciais. Polímeros de poliamina 

N-óxido adequados para uso neste contém unidades com a seguinte fórmula 
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estrutural: R-Ax-P; onde P é uma unidade polimerizável em que um grupo N-0 

pode ser ligado ou o grupo N-0 pode fazer parte da unidade polimerizável; A é 

uma das seguintes estruturas: -NC (0)-, -C (O) 0-, -S-, -0-, -N =; x é O ou 1, e 

R é um grupo alifático, etoxilados alifáticos, aromáticos , heterocíclico ou 

5 alicíclicos ou combinação em que o nitrogênio do grupo N-0 pode ser ligado ou 

o grupo N-0 faz parte destes grupos ou o grupo N-0 pode ser ligado a ambas 

as unidades. Poliamina N-óxidos preferenciais são aqueles em que R é um 

grupo heterocíclico, tais como piridina, pirrol, imidazol, pirrolidina, piperidina e 

seus derivados. O grupo N-0 pode ser representado pelas estruturas gerais: N 

10 (O) (R')0_3 ou = N (O) (R')o-1, onde cada R' independentemente representa um 

grupo alifático, aromático, heterocíclico ou grupo alicilico ou uma combinação 

destes; e o nitrogênio do grupo N-0 pode ser ligado ou fazer parte de qualquer 

dos grupos acima referidos. A unidade de óxido de amina da poliamina N

óxidos tem um pKa<10, de preferência, pKa <7, preferencialmente pKa <6. 

15 Qualquer estrutura do polímero pode ser usada desde que o polímero de 

óxido de amina formado seja solúvel em água e ter propriedades de inibição de 

transferência de corante. Exemplos de polímeros de espinha dorsal adequados 

são polivinis, polialquilenos, poliésteres, poliéteres, poliamidas, poliamidas, 

poliacrilatos e suas misturas. Estes polímeros incluem copolímeros aleatórios 

20 ou de blocos onde um tipo de monômero é uma amina N-óxido e outro tipo de 

monômero é um N-óxido. Os polímeros de amina N-óxido tipicamente têm uma 

proporção de amina para o amina N-óxido de 10:1 a 1: 1.000.000. No entanto, 

o número de grupos de óxido de amina presentes no polímero de óxido de 

poliamina podem variar pela copolimerização adequadas ou de um grau 

25 adequado de N-oxidação. Os óxidos de poliaminas podem ser obtidos em 

quase qualquer grau de polimerização. Normalmente, o peso molecular médio 

está dentro da faixa de 500 a 1.000.000, de preferência, de 1.000 a 500.000, 

preferencialmente de 5.000 a 100.000. Esta classe de materiais preferenciais 

são aqui referida como "PVNO". O poliamina N-óxido preferencial é o poli (4-

30 vinilpiridina-N-óxido), que com um peso molecular médio de cerca de 50.000 e 

uma proporção de amina para amina N-óxido é de cerca de 1 :4. 
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Copolímeros de N-vinilpirrolidona e polímeros N-vinylimidazole (como 

uma classe, denominados "PVPVI") também são preferenciais. De preferência, 

o PVPVI tem uma faixa de peso molecular médio de 5.000 a 1.000.000, 

preferencialmente de 5.000 a 70.000 e preferivelmente de 10.000 a 7.000, 

5 conforme determinado por espalhamento de luz, tal como descrito em Barth, et 

ai. Chemical Analysis, vol. 113. "Métodos modernos de caracterização de 

polímeros". Os copolímeros PVPVI tipicamente preferenciais têm uma 

proporção molar de N-vinylimidazole para N-vinilpirrolidona a partir de 1:1 a 

0,2:1, de preferência, de 0,8:1 a 0,3:1, preferencialmente de 0,6:1 a 0,4:1. 
r 

1 o Esses co polímeros podem ser lineares ou ramificadas. Apropriado polímeros 

PVPVI incluem Sokalan (TM) HP56, disponível comercialmente a partir da BASF, 

em Ludwigshafen, Alemanha. 

Agentes de inibição de transferência de corante preferenciais são 

polímeros polivinilpirrolidona ("PVP") tendo um peso molecular médio de cerca 

15 de 5.000 a 400.000, de preferência, cerca de 5.000 a 700.000 e 

preferivelmente cerca de 5.000 a 50.000. PVP's são divulgados, por exemplo, 

nos documentos EP-A-262.897 e EP-A-256.696. Polímeros PVP apropriados 

incluem Sokalan'™) HPSO, disponível comercialmente a partir da BASF. 

Composições contendo PVP também podem conter o polietileno glicol ("PEG") 

20 tendo um peso molecular médio de cerca de 500 a 100.000, de preferência, de 

1.000 a 10.000. De preferência, a relação de PEG para PVP em uma base ppm 

distribuídos em soluções de lavagem é de cerca de 2:1 a 50:1 e 

preferivelmente de cerca de 3:1 a 1 0:1. 

Agentes inibidores de transferência de corante adequados são da classe 

25 de polímeros polietilenoimina modificados, conforme divulgado, por exemplo, 

no documento WO-A-0005334. Esses polímeros polietilenoimina modificados 

são solúveis em água ou dispersíveis, poliaminas modificadas. Poliaminas 

modificadas são divulgados nos documentos US-A-4.548.744, US-A-4.597.898, 

EUA-A-4597898, US-A-4.877.896, US-A-4.877.896, US-A-4.891.160, US-A-

30 4.976.879, US-A-5.415.807, GB-A-1.537.288; GB-A-1.498,57; DE-A-2.829.022 

e JP-A-06.313.271. 
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De preferência, a composição, de acordo com o presente modelo, 

compreende um agente de inibição de transferência de corante selecionado de 

polivinilpirridino N-óxido (PVNO), polivinil pirrolidona (PVP), imidazol 

polivinílico, N-vinilpirrolidona e copolímeros de N-vinilimidazolo (PVPVI), 

5 copolímeros dos mesmos e misturas da mesma. 

A quantidade de agente de inibição de transferência de corante na 

composição, de acordo com o presente modelo, será de 0,01% a 10%, de 

preferência, 0,02% a 5%, preferivelmente 0,03% a 2% por peso da 

composição. 

10 Outros Ingredientes de Detergentes: 

A composição pode também conter outros ingredientes de detergentes 

convencionais, como por exemplo, amaciantes, incluindo argilas, 

impulsionadores da espuma, eliminadores de espuma (anti-espuma), agentes 

anti-corrosão, agentes de suspensão do solo, agentes anti-redeposição do 

15 solo, corantes, anti-microbianos, branqueadores ópticos, inibidores de manchas 

ou perfumes. 

Várias concretizações não-limitantes do modelo serão agora mais 

especificamente descritas com referência à figura. 

Referindo-se ao desenho, um produto de lavagem embalado 1 é 

20 mostrado. O produto 1 compreende uma composição flúida de lavagem 3 

contida em uma embalagem 5 com a composição de lavagem de alta 

viscosidade 3 de acordo com o Exemplo A ou 8, detalhados abaixo. 

A embalagem compreende um recipiente comprimível, neste exemplo, 

uma garrafa de plástico 7 armazena o flúido, o gel de lavangem de alta 

25 viscosidade 3 e um dispositivo de distribuição 9 incorporando um dispositivo de 

pré-tratamento de tecido 11. O dispositivo de distribuição 9 está localizado na 

base 13 do recipiente de 7 e é fechado por um dispositivo tampa de dosagem 

13. A tampa 13 compreende a base de suporte 13 da embalagem 5. 

O frasco 7 e dispositivo de dispensação 9 (incorporando o pré-tratador 

30 11) são ligados um ao outro por ligação com rosca. A tampa 13 é colocada na 

garrafa também por uma conexão de rosca. (Conexões roscadas não 
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mostrados). Em uma modalidade separada a tampa 13 é conectada ao frasco 7 

usando um conexão snap-on, onde não há a necessidade de girar a 

frasco/tampa para abrir estando fechada. 

O frasco 7 é fabricado de um material plástico flexível compreendendo 

5 tereftalato de polietileno. 

Os topo 21 da garrafa é apresentado na horizontal, mas em outras 

modalidades, pode ser curvado como mostrado na linha pontilhada 22 para 

incentivar a armazenagem com a tampa para baixo. 

A tampa 13 inclui uma superfície plana alargada (com respeito a, pelo 

10 menos, a região do pescoço da garrafa), geralmente superfície de fundo planar 

15. Ao proporcionar um topo de superfície plana alargada 15, a superfície 

permite que a tampa 13 funcione como uma base de apoio 13 do frasco 7, em 

uma posição invertida, permitindo assim que o gel de alta viscosidade de 3 se 

acumule (por gravidade) durante o armazenamento no dispositivo de 

15 distribuição. 

20 

Além disso, a tampa 13 inclui uma porção de reservatório 17 em que o 

pré-tratador 11 é fechado 26. A tampa é presa com fita externamente em 

direção à superfície 15 para proporcionar uma base estável. A área da 

superfície 15 é maior do que o topo 21 do dispositivo. 

O dispositivo de distribuição 9 compreende um orifício de distribuição 

através do qual ocorre a distribuição. O orifício inclui uma válvula 21, em 

comunicação flúida através do duto 23. A válvula 21 compreende uma 

membrana estendendo-se através de um orifício 25 na parte de distribuição 9. 

Em uma modalidade, a membrana tem uma porção arqueada (não 

25 mostrado) voltada para o recipiente 7. A porção arqueada da membrana é 

fornecida com um corta cruzamento para definir uma pluralidade de lâminas 

geralmente triangulares. Quando o conteúdo do recipiente é pressurizado para 

a distribuição, as lâminas triangulares curvam-se em direção à extremidade 

aberta do orifício 25 permitindo que o produto passe pelo orifício 25. Quando a 

30 pressão de distribuição é lançada, a energia deixa triangular de volta à sua 

posição original e age para bloquear a passagem do produto através do orifício 
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25. As folhas da válvula são suficientemente resistentes, não se abrem a 

menos que a pressão aplicada exceda a pressão estática da carga hidráulica 

gerada estando cheia do produto. Em uso, o fluido é pressurizado a fluir e, 

parcialmente, recolher por parte pré-tratador 11 pronto para a limpeza. 

5 Qualquer um flúido que permanece na parte do pré-tratador 11, pode 

10 

gotejar do pré-tratador 11 durante o armazenamento e é recolhida na parte do 

reservatório 17 para usar na próxima lavagem. Isso reduz o desperdício do 

produto. 

Exemplo da Formulacão de Lavagem A 

As seguintes composições detergentes de lavagem em gel foram 

preparadas, das quais, a composição A é de acordo com a invenção. 

Com_p_onente %por peso 
ProQilenoglicol 8,0 
citrato de sódio 3,9 
Borax 3,0 
NaOH (50%) 1,1 
Monoetanolamina 1,0 
LAS-ácido 4,4 
Ácidos graxos de coco 1,5 
Tensoativo não-iônico 11 '1 
Acido oléico 2,3 
1-Dodecanol 5,0 
Enzima protease 0,3 
Enzima lipase 0,5 
Perfume 0,2 
Agua Balanço para 1 00 

onde: 

Bórax: tetraborato de sódio (1 Oaq) 

Tensoativo não iônico: álcool etoxilado com uma média de 9 grupos de óxido 

15 de etileno. 

A composição detergente em gel exemplificada pela composição A foi 

encontrada para ser de baixo cisalhamento e estável. Além disso, as partículas 

de detergente típico de densidade entre 0,8 e 0,9 g/cm3 e com um diâmetro de 

até 5.000 microns poderiam ser estáveis, suspensas nesta composição por 

20 mais de duas semanas sem qualquer movimento observável no líquido das 

partículas. 
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Amostra Viscosidade I Pa.s Eta O Tensão Crítica Tan Delta 
20s-1 1 OOs-1 Pa.s Pa Em 1Hz 

A 2,11 0,61 3,00E+05 15 0,04 
Para obter os valores mostrados na tabela ac1ma, todas as med1das 

reológicas foram realizadas em 25°C em um reômetro Carrimed CSL 100 com 

um cone e geometria laminar especificamente desbastada para impedir o 

deslizamento. 

A viscosidade foi medida em diferentes taxas de cisalhamento, de 

cisalhamentos muito baixos até um regime de cisalhamento superior a 100 s-1 

Duas situações são apresentadas: a viscosidade medida a um cisalhamento 

relativamente baixo (20 s-1
) e medida a um cisalhamento muito grande (1 00 s

\ Pode-se observar que a viscosidade de uma composição de alto 

10 cisalhamento é muito menor do que a obtida em baixo cisalhamento, enquanto 

que a composição B mostra a viscosidade quase igual para cisalhamento alto e 

baixa. Em outras palavras, uma composição é claramente baixa cisalhante, 

enquanto que a composição B não é. 

Além disso, a tensão crítica é mostrada. Este parâmetro representa a 

15 tensão em que o material deixa o platô newtoniana superior e dilui sob 

cisalhamento crescente. Além disso, "Eta O" os valores são mostrados, 

referindo-se a viscosidade de cisalhamento zero calculada para a partir de 

medições de fluxo de fluência. 

Finalmente, "Tan delta" valores são mostrados, referindo-se a razão da 

20 perda de mais módulos de armazenamento (G"/G') e refletindo o predomínio de 

viscosidade sobre as propriedades elásticas de tal forma que os materiais 

dando valores muito baixos "Tan delta" (tendendo a zero, tal composição A 

como na tabela acima), será muito mais elástica do que aqueles valores que 

dão maior "Tan delta" (tendendo a 90). 

25 Exemplo da Formulação de Lavagem B 

As seguintes composições detergentes de lavanderia gel foram 

preparadas de que a composição C é de acordo com a invenção e a 

composição D é uma composição comparativa de acordo com a técnica 

anterior: 
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Componente %por peso 
Propilenoglicol 4,75 
citrato de sódio 2,8 
Borax 2,3 
NaOH (50%) 0,43 
Monoetanolamina 0,23 
LAS-ácido 6,0 
Ácidos graxos de coco 0,77 
Sulfato de sódio de álcool EO 10,5 
Tensoativo não-iônico 6,6 
1-Dodecanol 6,0 
Enzima protease 0,45 
Enzima lípase 0,25 
Perfume 0,2 
Agua Balanço para 1 00 

onde: 

Bórax: tetraborato de sódio (10aq) 

Tensoativo não iônico: álcool etoxilado com uma média de 9 grupos de óxido 

de etileno 

5 Sulfato de sódio de álcool EO: sulfato de álcool etoxilado com em média, 3 

grupos de óxido de etileno. 

A composição B foi estável, transparente, líquida de cisalhamento baixo 

despejável, capaz de gerar suspensão de partículas típicas de detergente 

estável tendo uma densidade entre 0,8 e 0,9 g/cm3 e um diâmetro de até 5.000 

10 microns, para mais de duas semanas sem qualquer movimento observável no 

líquido das partículas. 

Parâmetros Críticos reológicos para as duas composições são 

mostrados abaixo. 

Amostra Viscosidade Pa.s Eta O Tensão Crítica Tan Delta 
20s-1 I 1 OOs-1 Pa.s Pa Em 1Hz 

B 1,33 I 0,48 9,85E+05 10 0,07 
Para esclarecrmento dos valores reológrcas apresentadas nesta tabela, 

15 é feita referência à descrição sobre a tabela semelhante, mostrado no exemplo 

acima A 
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É claro que é preciso entender que a invenção não se destina a limitar

se os detalhes da incorporação acima, que são descritos a título de exemplo 

apenas. 
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Reivindicação 

PRODUTO DE LAVAGEM EMBALADO 

1. Produto de lavagem embalado, compreendendo uma composição de 

5 lavagem flúida (3) contida em uma embalagem (5) com fundo de 

distribuição, em que: 

(i) a composição de lavagem flúida (3) tem uma viscosidade minima de 

pelo menos 100 Pa.s, quando em repouso ou até uma tensão de 

císalhamento de 1 O Pa e compreendendo pela menos um tensoativo e 

10 pela menos um hidrótropo; e 

15 

(ii) a embalagem (5) com fundo de distribuição compreendendo um 

recipiente (7) campressível no qual a composição de lavagem flúida {3) 

é armazenada e um dispositivo de distribuição (9) que inclui um 

dispositivo de pré-tratamento de tecidos (11 ), o dispositivo de 

distribuição (9) sendo um dispositivo de pré-tratamento de tecido (11) 

estando localizado no fundo do recipiente (7) compressível, 

caracterizado pelo recipiente {7} compressível ser tampado por um dispositivo 

tampa de dosagem (13), proporcionando uma base de apoio (15) da 

embalagem (5), e a embalagem tenda um topo (21) cu IVo, em que: 

20 o dispositivo de distribuição (9) compreende um canal ou duto 

proporcionando comunicação fluida entre o recipiente (7) e o pré-tratador (11 ); 

o pré-tratador (11) compreende um dispositivo que permite a limpeza 

mecânica, como um corpo com múltiplas projeções; 

as projeções são flexíveis, de moda que elas se movam durante a 

25 limpeza proporcionando uma ação de limpeza leve, ou algumas ou todas as 

projeções são semi-rígidas ou rígidas, de modo a proporcionar uma ação de 

limpeza mecânica mais dura; e 

o pré-tratador compreende um corpo geralmente hemisférico, com 

múltiplas projeções estendendo-se radialmente do mesmo_ 
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