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We KNOW HOW

A CIMAI é um 
PARCEIRO 
para os seus 
clientes

FICHA TÉCNICA 
TECHNICAL INFORMATION 
SHEET

CÓDIGO DE PRODUTO
01314

FAMÍLIA
desinfetantes

SKY CLOR é um REMOVEDOR 
DE NÓDOAS para todo o tipo 
de tecidos brancos e alguns 
tecidos de cores fixas, em 
lavandar ias indust r ia i s , 
hospitalares e outras.

 

 

SKY CLOR   

     PROPRIEDADES: 

Liquido muito fino amarelado.
Teor em de cloro ativo, 13%

     USO RECOMENDADO: 

SKY CLOR além de branqueador 
é activo na eliminação de 
bactérias e fungos sendo muito 
efectivo na limpeza e 
desinfecção de roupa hospitalar.

     MODO DE APLICAÇÃO: 

Para obtenção de bons resultados 
deverá a solução de lavagem não 
exceder 30 ºC, além de ser 
necessário garantir um correcto 
tempo de contacto.
Não é de todo aconselhável a 
utilização de SKY CLOR no mesmo 
programa em que é utilizado um 
detergente enzimático (SKY ZYME) 
pois as enzimas ficarão inactivas por 
acção do cloro. 
O doseamento do SKY CLOR 
deverá ser de 6 a 12 g/kg de roupa, 
com equipamento de doseamento 
adequado.

As informações contidas neste 
catálogo são baseadas na nossa 
experiência, não substituem, no 
entanto, ensaios preliminares que 
deverão sempre ser feitos, uma vez 
que as condições de aplicação dos 
produtos estão fora do nosso 
controlo. A CIMAI apenas se 
responsabiliza pela manutenção 
das características dos produtos de 
acordo com a nossa especificação.
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Branqueador e desinfetante clorado alcalino estabilizado.

      PRECAUÇÕES: 

Não misturar SKY CLOR com outro 
produto a não ser água, mesmo 
que se trate de outro tipo de 
composto c lorado. Ev i tar o 
contacto com a pele e olhos. 
No caso de ingestão contactar o 
Centro de Informação Antivenenos 
(808 250 143)

     ARMAZENAGEM: 

Guardar em locais secos e 
ventilados, longe de materiais 
combustíveis.

     CLASSIFICAÇÃO: 

Consultar a Ficha de Dados de 
Segurança do Produto.

     EMBALAGEM: 

25 Kg (Código de produto 01315)


