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CÓDIGO DE PRODUTO
00544

FAMÍLIA
detergentes

SKY  SURF  em  combinação  
com  o  detergente  de  pré-
lavagem AUMENTA O PODER 
DE REMOÇÃO DE ÓLEOS E 
GORDURAS DIFÍCEIS. Trata-se 
d e u m a m i s t u r a d e 
tensioactivos não iónicos e 
a n i ó n i c o s d e  A L T O  
DESEMPENHO,  em  especial  
na  emulsão  e  dispersão  de  
óleos e gorduras. A   adição   
de   um   branqueador   
óptico   eficiente   garante   
a brancura  dos  tecidos  
quando  se  trata  da  
lavagem  de  roupa branca,  
mesmo  na  presença  de  
branqueadores  como  Cloro  
ou Oxigénio activo. 

 

 

SKY SURF   

     PROPRIEDADES: 

SKY SURF é um líquido azul e 
transparente baseado numa 
mistura de poderosos tensioativos, 
humectantes e dispersantes.
 

     USO RECOMENDADO: 

Em  Lavandarias  Industriais,  
Hotelaria,  Hospitais  e  Instituições  
de Saúde.

     MODO DE APLICAÇÃO: 

Conforme   o   tipo   de   sujidade   
e   dureza   da   água   deve   ser 
doseado entre 3 a 12 g/kg de 
roupa seca. 

      PRECAUÇÕES: 

Manter fora do alcance das 
crianças. Em    caso    de    contacto    
com    os    olhos,   lavar    imediata    
e abundantemente com água e 

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  líquido  para  máquinas  de  lavar  roupa,  
apropriado para tecidos brancos e de cor.

consultar um especialista.

     ARMAZENAGEM: 

Guardar   nas   embalagens   
originais   bem   fechadas   em  
locais frescos e ventilados.

     CLASSIFICAÇÃO: 

Consultar a Ficha de Dados de 
Segurança do Produto.

     EMBALAGEM: 

20lt/20Kg (Código de produto 
00545)


