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1. Identificação 

Cliente: Dux Controle de Odores Ltda  Requisitante: Bruno Arias 

Endereço: Rua Waldomiro Bertassi, 1198 - Itupeva/SP  - CEP 13295-000 

Ensaio: Resistencia ao esfregamento  Norma: Renault, D45 1010 

Objetivo: Validação das amostras Data: 09/07/2020 

Produto: DUL GERM H - Cloreto Benzalcônio 

 

 

2. Histórico das Revisões 

Índice Data Descrição das modificações 

A 09/07/2020 Emissão original 

 

3. Conclusões, Resumo dos resultados, Opiniões e Interpretações. 

 

 
O produto DUL GERM H foi testado quanto a sua influência em tecidos. Foram realizados 2 testes: 
um teste de esfregamento e um teste de aplicação de spray. 
 
O teste de esfregamento é conforme norma Renault D451010 e consiste em embeber uma 
amostra de tecido no fluido e avaliar o efeito sobre uma peça externa de veículo. O resultado é a 
avaliação visual no tecido e na peça. O teste em si consiste em fazer movimentos de vai e vem 
sobre a peça, com o tecido encharcado do produto Dul Germ H, com um peso de 900g e com o 
tecido montada numa ponteira de teste padronizada. Não houve mudanças, nem no tecido e nem 
na peça, após o teste. 
 
O teste de spray não segue uma norma, mas consiste em aplicar spray do produto em tecidos, 
deixar secar ao natural e secar em estufa a 70ºC. Em nenhum caso houve manchas no tecido de 
alogodão. 
 
 

 
           

Laudo:  Conforme x  Não-Conforme   Informativo   
           

 
 
 
 
 
 

Engº Cláudio José Morandini 
CREA nº: 5060347976-SP 

Gerente Técnico 
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4. Recepção das Amostras  

Item Qde Descrição das amostras (pelo cliente) Data de Recepção 

1 1 DUL GERM H - Cloreto Benzalcônio 03/07/2020 

 

 

 

 

5. Equipamentos de Ensaio 

Código Equipamento Fabricante / Modelo 
Certificado / Órgão 

Calibrador 
Validade 

ABR01 Máquina para Teste de Abrasão, (Taber Abraser) LabMor 
Gero  

2019/010933 
31/03/2022 

BAL02 Balança Digital 
Digimed 

Modelo DG-15 
GERO 

Nº 2020/001474 
15/01/2021 

 

6. Local e Data do Ensaio 

LabMor - Laboratórios Morandini Ltda. - EPP 
Rua Lucia Piffer Baptistella, 299 - Vila Rita - Itatiba/SP - CEP: 13253-120 - F.: 011 4538 6179 
 

Data de Realização do Ensaio: 08/07/2020 

 

7. Parâmetros de Ensaio 

 

7.1.  Resistencia ao esfregamento  

• Teste conforme a norma D451010 

• Ponta de teste = cilindro de 16 mm ± 0,1 mm de diâmetro, envolto com tecido de algodão. 

• Carga de 900 g ± 30 g no cilindro 

• Movimento linear com amplitude de 100 mm 

• Frequência de 1 ciclo/s, 60 rpm. 

• Realizar 10 ciclos para cada tipo de líquido aplicado nos tecidos de algodão  

• Aplicar cerca de 0,5 ml de líquido nos tecidos de  algodão 
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Realizar o ensaio de esfregamento: 

• A seco,  

• DUL GERM H - Cloreto Benzalcônio - Diluído,  

• DUL GERM H - Cloreto Benzalcônio - Concentrado  

 

7.2. Aplicação com Spray  

• Teste prático de aplicação do spray em tecido, não segue uma norma específica 

• Aplicar com um spray produto diluído e concentrado nos tecidos de algodão (cores preto, branco e 

vermelho) . 

• Colocar em temperatura ambiente e a 70ºC por 2horas  

 

8. Critério de Conformidade 

Critério para Conformidade (informado pelo cliente): Não deve haver transferência de cor entre o tecido e a placa 

após realização do ensaio.   

 

9. Resultados Encontrados 

 

9.1. Resistencia ao esfregamento 

 

Identificação Laudo  

Tecido preto - A seco 
Após realização de 10 ciclos pode se observar que não 
houve transferência de cor do tecido para a placa e nem 
da placa para o tecido.   

Tecido preto - Produto diluído  
Após realização de 10 ciclos pode se observar que não 
houve transferência de cor do tecido para a placa e nem 
da placa para o tecido.   

Tecido preto - Produto concentrado  
Após realização de 10 ciclos pode se observar que não 
houve transferência de cor do tecido para a placa e nem 
da placa para o tecido.   

 

Identificação Laudo 

Tecido branco - A seco 
Após realização de 10 ciclos pode se observar que não 
houve transferência de cor do tecido para a placa e 
nem da placa para o tecido.   

Tecido branco - Produto diluído  
Após realização de 10 ciclos pode se observar que não 
houve transferência de cor do tecido para a placa e 
nem da placa para o tecido.   

Tecido branco - Produto Concentrado. 
Após realização de 10 ciclos pode se observar que não 
houve transferência de cor do tecido para a placa e 
nem da placa para o tecido.   
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Identificação Laudo 

Tecido Vermelho - A seco 
Após realização de 10 ciclos pode se observar que 
não houve transferência de cor do tecido para a 
placa e nem da placa para o tecido.   

Tecido Vermelho - Produto diluído  
Após realização de 10 ciclos pode se observar que 
não houve transferência de cor do tecido para a 
placa e nem da placa para o tecido.   

Tecido vermelho - Produto Concentrado. 
Após realização de 10 ciclos pode se observar que 
não houve transferência de cor do tecido para a 
placa e nem da placa para o tecido.   

 

9.2. Aplicação com spray 

 

9.2.1.  Sequencia do ensaio 

Temperatura Ambiente 

Evento Data Hora T(°C) 
Tempo 

(hs) 
Observação 

Inicio 07/07/2020 14:00 23,1 0 Aplicação do spray e descanso das 
amostras 

Fim 08/07/2020 16:00 23,1 2 horas Avaliação das amostras  

Temperatura 70°C 

Evento Data Hora T(°C) 
Tempo 

(hs) 
Observação 

Inicio 07/07/2020 14:30 70,0 0 Aplicação do spray e colocação das 
amostras em estufa 

Fim 08/07/2020 16:30 70,0 2 horas Avaliação das amostras  

 

9.2.2. Resultados 

Identificação Laudo 

Tecido preto - Produto diluído  
Após aplicação do produto diluído e concentrado no tecido e levado a 
temperaturas ambiente e a 70° ,não houve nenhum tipo de mudança em suas 
características originais. 

Tecido preto - Produto Concentrado. 
Após aplicação do produto diluído e concentrado no tecido e levado a 
temperaturas ambiente e a 70°, não houve nenhum tipo de mudança em suas 
características originais. 

Tecido branco - Produto diluído  
Após aplicação do produto diluído e concentrado no tecido e levado a 
temperaturas ambiente e a 70°, não houve nenhum tipo de mudança em suas 
características originais. 

Tecido branco - Produto Concentrado. 
Após aplicação do produto diluído e concentrado no tecido e levado a 
temperaturas ambiente e a 70°, não houve nenhum tipo de mudança em suas 
características originais. 

Tecido vermelho - Produto diluído  
Após aplicação do produto diluído e concentrado no tecido e levado a 
temperaturas ambiente e a 70°, não houve nenhum tipo de mudança em suas 
características originais. 

Tecido vermelho Produto Concentrado. 
Após aplicação do produto diluído e concentrado no tecido e levado a 
temperaturas ambiente e a 70°, não houve nenhum tipo de mudança em suas 
características originais. 
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9.3. Registro Fotográfico 

Realização do ensaio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tecido preto a seco  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Φ16mm 

Peso de 900 g 

Produto diluído  Produto concentrado  
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Tecido preto Produto diluído   

   

 

 

 

 

 

 

 

  

Tecido preto Produto concentrado  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ16mm 
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Tecidos após a realização do ensaio 

    

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Aplicação do produto diluído nos tecidos  

  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:contato@labmor.com.br


 
RELATÓRIO DE ENSAIO n° R3754/01-A  

Ensaio de Resistencia ao esfregamento   

 

 
LabMor - Laboratórios Morandini Ltda. - EPP 

Rua Lucia Piffer Baptistella, 299 - Vila Rita - Itatiba/SP - CEP: 13253-120 - F.: 011 4538 6179 - contato@labmor.com.br  

 
8 de 9                      F-050 – Rev.C de 07/02/20 

   

 

 

 

 

 

 

Aplicação do produto concentrado nos tecidos 
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    Tecidos em temperatura ambiente                                                   Tecidos colocados na estufa  

  

 

 

 

 

 

 

Avaliação dos tecidos após realização do ensaio 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

- Este relatório de ensaios reflete os resultados obtidos única e exclusivamente para as amostras ensaiadas, estes resultados não são estendidos a grupos ou lotes de amostras, bem 
como para amostras similares as ensaiadas.  
- Este relatório de ensaios somente poderá ser reproduzido por completo. Reprodução parcial requer aprovação escrita da LabMor.  

Produto diluído –Temperatura ambiente 

Produto diluído-Temperatura 70°C 

Produto concentrado-Temperatura ambiente 

Produto concentrado-Temperatura 70°C 
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