
Caracteristicile 
de calitate ale 
detergenților



Detergenții sunt agenți 
activi de spălare 
obținuți, prin diferite 
metode de sinteză, din 
materii prime rezultate, 
în principal, din 
prelucrarea petrolului.



Caracteristicile de calitate ale detergenților:

• Aspect și culoarea: - Detergenții solizi se prezintă sub formă de granule de culoare albă,

galbenă – pai, verde și albastru – deschis

- Detergenții lichizi se prezintă sub forma unui lichid de culoare

galben – portocaliu deschis

• Mirosul:      - Caracteristic, determinat de substanțele de parfumare

- Mirosul trebuie să aibă o persistență de minim 90 de zile de la data fabricației

• Aspectul soluției de detergent 1%: - Limpede sau slab opalescent







• PH-ul soluției de detergent 1%: - Indică concentrația în ioni de hidrogen a

soluțiilor apoase ale detergentului 1%

- Prezintă importanță în intreținerea poduselor

textile.

Determină domeniul de utilizare, astfel:

• Pentru țesăturile din lână, mătase, fibre chimice, soluția de detergent trebuie să aibă

pH-ul în jur de 7% (neutru până la slab alcalin)

• Pentru țesăturile din fibre celulozice, pH-ul trebuie să aibă valori între 9,3 % și 11 %

(alcalin)

• Conținutul în substanță activă: 12 – 35 % 

• Umiditatea: 5 – 10%



• Densitatea în grămadă în stare netasată: - este specifică detergenților sub formă de

praf sau granule

- oferă informații cu privire la uniformitatea

și mărimea particulelor

- cu cât este mai mare, cu atât particulele

sunt mai fine

• Puterea de spălare: - reprezintă capacitatea de îndepărtare a impurităților aderente la

suprafața obiectelor de spălat

• Puterea de spumare: - reprezintă capacitatea de a forma un volum de spumă deasupra

soluției de detergent, în urma acțiunii de agitare



• Puterea de antiredepunere: - reprezintă capacitatea detergentului de a reține impuritățile

• Puterea de udare: - reprezintă capacitatea unei soluții apoase de detegent de a pătrunde

complet în materialul de spălat

• Biodegradabilitatea: - permite ca, după utilizare, să fie descompus de către

microorganismele din natură pentru reducerea acțiunilor poluante



Vă mulțumesc!


