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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
00518 

FAMÍLIA
detergentes profissionais

FÓRMULA ECOLÓGICA 
constituída por tensioativos 
não iónicos e aniónicos com 
forte poder dispersante e 
enzimas para remoção de 
manchas (com origem em 
proteínas, gorduras e 
glícidos), e branqueadores 
ópticos resistentes ao cloro 
para evitar o 
amarelecimento da roupa.

SKY ZYME é um DETERGENTE 
SUAVE com baixa 
alcalinidade, fortes agentes 
sequestrantes e anti-
depositantes especialmente 
recomendado para roupa 
delicada colorida ou não 
(algodão ou mistura com 
poliéster) como detergente 
único a temperaturas de 
30-60 °C.

 

SKY ZYME   

     PROPRIEDADES: 

O SKY ZYME é um líquido azul, 
com essências suaves, é 
constituído por tensioativos não 
iónicos e aniónicos, enzimas e 
branqueadores ópticos.

     USO RECOMENDADO: 

SKY ZYME é um detergente 
enzimático para a lavagem 
principal em lavandarias 
industriais, hospitalares e outras.
SKY ZYME pode utilizar-se com 
doseamento automático ou 
manual a temperaturas de 30 a 
60 °C.
Para roupa muito suja deve ser 
combinado com um detergente 
alcalino (SKY STAR) em etapas 
diferentes, a temperaturas 40-60 
°C.

     MODO DE APLICAÇÃO: 

A d o s a g e m a c o n s e l h a d a 
depende do nível de sujidade:

10 a 15 g/kg de roupa seca para 

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 enzimático para máquinas de roupa.

pouco a média sujidade; 30 g/kg 
de roupa seca, para roupa com 
maior sujidade.

      PRECAUÇÕES: 

Manter fora do alcance das 
crianças.
Em caso ingestão consultar o 
médico.

     ARMAZENAGEM: 

Em local fresco e bem ventilado.

     CLASSIFICAÇÃO: 

Consultar a Ficha de Dados de 
Segurança do Produto.

     EMBALAGEM: 

20lt/19kg (Código de produto 
01667)
  


