
CIMAI - Engenharia e Química Avançada, Unipessoal Lda
Travessa de São João, Lt 110, Serra Casal de Cambra
2605-192 Belas 
Tel.: 219 818 440; Fax: 219 818 450; info@grupo-cimai.com
www.grupo-cimai.com

We KNOW HOW

A CIMAI é um 
PARCEIRO 
para os seus 
clientes

FICHA TÉCNICA 
TECHNICAL INFORMATION 
SHEET

CÓDIGO DE PRODUTO
01318 

FAMÍLIA
detergentes

NOVA FÓRMULA: Detergente  
em  pó  tripla  acção  com  
fórmula exclusiva de alto 
d e s e m p e n h o , c o m 
atomização, branqueadores 
ó p t i c o s e p r o d u t o s 
enzimático. Remove fortes 
sujidades deixando a  roupa  
limpa  e  perfumada.  
Adequado  para  todos  os  
tipos  de máquinas de lavar 
roupa. 

GARANTE    EXCELENTES    
RESULTADOS:    Mesmo    a   
mais    baixas temperaturas. 

BIODEGRADÁVEL:   Composição 
avançada seguindo todas as 
regras ambientais em vigor. 

EFICIENTE:  Mesmo  utilizando  
águas  duras.  As  cores  não  
sofrem alteração.

 

 

SKY STAR PW   

     PROPRIEDADES: 

Sólido  de  cor  branca, contendo  
grânulos  verdes  e  ligeiramente 
perfumado 

     USO RECOMENDADO: 

Especialmente  indicado  para 
lavagem  de  roupa  em máquinas 
industriais,  em hospitais,  clínicas,  
lares  da  3ª idade,  instituições 
militares, etc. 

     MODO DE APLICAÇÃO: 

Águas macias e médias: aprox. 15 
g/kg roupa seca. Estes são os 
valores médios que sugerimos. 
CUIDADOS A OBSERVAR: 
Seguir sempre as instruções de 
lavagem  indicadas  pelo 
fabricante  de cada peça. Lavar   
sempre   a   roupa   de   cor 
separada da roupa branca para 
lavar à mão, dissolver o pó na 
água antes de introduzir a roupa. 
Usar luvas. 

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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Detergente em pó para máquinas de lavar roupa industrial 

      PRECAUÇÕES: 

Manter fora do alcance das  
crianças. Em contacto prolongado 
com  a  pele  torna-se  irritante.  Em  
caso  de  contacto  com  as 
mucosas, lavar com água em 
abundância. Em caso de ingestão 
consultar o médico 

     ARMAZENAGEM: 

As embalagens devem manter-se 
fechadas em locais secos  

     CLASSIFICAÇÃO: 

Este produto não está classificado 
como produto perigoso 

     EMBALAGEM: 

25 Kg (Código de produto 01319)


