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RESUM  

El present projecte pretén realitzar l’estudi d’un producte amb hipoclorit sòdic, és 
a dir, la realització d’un lleixiu per a la roba blanca. És un producte que a part de 
l’ hipoclorit sòdic i altres matèries primes que fan possible la seva formulació, 
conté tensioactius i sals per reforçar la seva eficàcia per eliminar les taques,  la 
seva eficàcia per no fer malbé els teixits i aportar una certa viscositat a la 
fórmula. 

Per poder realitzar la base, es parteix d’unes hipòtesis inicials provinents de la 
realització d’altres productes com aquest. En el cas de l’addició de les sals, no es 
té suficient coneixement de com reaccionaran en la fórmula, però si es sap que 
les sals reforcen l’eficàcia del producte per no desgastar els teixits. D’aquesta 
manera, el producte resultant de l’ unió de l’ hipoclorit sòdic, les sals i els 
tensioactius, donarà com a resultat un producte amb gran poder blanquejant, 
eliminant totes les taques.  

En el seu estudi, s’aniran variant els percentatges de les concentracions dels 
tensioactius, sals i l’ hipoclorit sòdic, per tal d’aconseguir un producte estable i 
amb una viscositat de 400-450 cP més o menys. 
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RESUMEN  

El presente proyecto pretende realizar el estudio de un producto con hipoclorito 
de sodio, es decir, la realización de lejía, para la ropa blanca. Es un producto que 
a parte del hipoclorito de sodio y otras materias primas que hacen posible su 
formulación, contiene tensoactivos i sales para reforzar su eficacia para eliminar 
manchas, su eficacia para no desgastar los tejidos, y aportar una cierta 
viscosidad a la formula. 

Para poder realizar su base, se parte de unas hipótesis iniciales provinentes de la 
realización de otros productos como este. En el caso de la adición de las sales, 
no se tiene suficiente conocimiento de cómo reaccionaran en la formula, pero si 
se sabe que estas refuerzan la eficacia del producto para no desgastar los 
tejidos. De esta forma, el producto resultante de la unión del hipoclorito de 
sodio, las sales i los tensoactivos, dará lugar a un producto con gran poder 
blanqueante, eliminando todas las manchas. 

En su estudio, se irán variando los porcentajes de las concentraciones de los 
tensoactivos, sales i hipoclorito sódico, para conseguir un producto estable y con 
una viscosidad de 400-450 cP más o menos.  
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ABSTRACT 

The objective of this project is to carry out an study of a product with sodium 
hypochlorite this is the production of bleach for white clothes. This chemical 
compound is composed essentially by sodium hypochlorite and other raw 
materials but surfactants and salts to strengthen its efficiency to remove stains 
and make a slimier compound. 

In order to produce the base, we have started from an initial hypothesis coming 
from the production of other alike products. In the case of salts addition, we 
don’t have enough knowledge about its reaction in the solution but it’s known 
that salts improve the efficiency to remove stains. Then, the resulting compound 
composed of sodium hypochlorite, salts and surfactants is a powerful whitener to 
remove all the stains. 

During its study the percentages of the concentrations of surfactants, salts and 
sodium hypochlorite will be changing to achive an stable product with a viscosity 
of 400- 450 cP. 
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