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We KNOW HOW

A CIMAI é um 
PARCEIRO 
para os seus 
clientes
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TECHNICAL INFORMATION 
SHEET

CÓDIGO DE PRODUTO
03968

FAMÍLIA
detergentes

DEIXA: A roupa mais macia e 
perfumada. 

PROLONGADO: A roupa mantém-se 
perfumada muito tempo após a 
lavagem, em virtude da sua fórmula 
inovadora

FACILITA: A passagem a ferro. 
COMBATE: O efeito de desgaste das 
lavagens. 

DESINFETA: Desinfeta a roupa e o 
tambor da máquina, deixando-o 
desinfetado para a lavagem seguinte

BIODEGRADÁVEL: Não agride o meio 
ambiente.

C O M P O S I Ç Â O : Te n s i o a c t i v o s 
catiónicos, emulsionantes, essências e 
corantes. Tem  propr iedades  
suavizantes,  anti-estáticas  evitando  a  
aderência  das  sujidades  nas  
d i f e r e n t e s  f i b r a s  t ê x t e i s .  
Bacteriostático impedindo   a   
proliferação   de   microrganismos   e   
bolores   nos tecidos sujeitos ao 
tratamento. 

SKY SOFT REVE BLEU facilita  o  processo  
de  secagem  por  centrifugação  e 
confere às roupas tratadas uma 
agradável frescura e suavidade.

O SKY SOFT REVE BLEU possui uma 
inovadora fórmula com perfumes 
encapsulados, levando a que a roupa 
lavada permaneça perfumada muito 
tempo após a lavagem, deixando os 
armários e gavetas perfumadas.

SKY SOFT REVE BLEU    

     PROPRIEDADES: 

Líquido  azul,  de  viscosidade  
média,  opaco,  com  aroma  
agradável,  formulado  com  alta  
concentração de  tensioativos  
catiónicos.

     USO RECOMENDADO: 

Amaciador de roupa para utilizar 
no  último enxaguamento em  
todos  os  processos  de  lavagem.  
Eficaz  em  todo  o  tipo de fibras 
têxteis.
SKY SOFT REVE BLEU é 
especialmente recomendado em 
máquinas de lavar industriais, em 
lavandarias industriais, lavandarias 
self-service, hotéis, lares de 3ª 
idade, creches, hospitais, clínicas, 
clinicas veterinárias, centros 
desportivos, clubes de fitness, etc.

     MODO DE APLICAÇÃO: 

Dosifica-se 3 a 5 g por kg de 
roupa seca durante o 

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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Amaciador industrial concentrado para roupa, especialmente 
recomendado para uso industrial.

enxaguamento. 

      PRECAUÇÕES: 

Não exige cuidados especiais. 

     ARMAZENAGEM: 

Não requer cuidados especiais.

     CLASSIFICAÇÃO: 

Não está classificado como produto 
perigoso

     EMBALAGEM: 

5LT/4 kg (Código de produto 
03969)
20lt/20 kg (Código de produto 
03970)


