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SKY OXY

FICHA TÉCNICA
TECHNICAL INFORMATION
SHEET

Branqueador desinfetante com oxigénio ativo
CÓDIGO DE PRODUTO
04646
FAMÍLIA
desinfetantes
Trata-se de um produto com
forte concentração de oxigénio
ativo, ISENTO DE CLORO, que
produz o branqueamento e
desinfeção dos tecidos de cor
e brancos e REMOVE GRANDE
PARTE DAS MANCHAS mesmo
nos tecidos de cor. É eficaz na
remoção de todo o tipo de
manchas incluindo produtos
farmacêuticos como a
clorexidina.
Branqueador e desinfetante
efetivo a temperaturas entre os
40-70 ºC,
não
devendo
exceder os 70 °C e os tempos
de contacto correctos.
PODE
SER
UTILIZADO
EM
QUALQUER TIPO DE ROUPA
não alterando a sua cor desde
que seguidos os doseamentos
indicados.
Aplicável em todo o tipo de
tecidos excetuando nylon e lã.
Provoca um desgaste mínimo
na roupa quando usado
convenientemente.
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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PROPRIEDADES:
SKY OXY é um líquido incolor
à base de ácido paracético.

Evitar o contacto com a pele e
olhos. Quem manuseia o produto
deve usar óculos de proteção e
luvas.
Não misturar com qualquer outro
produto.

USO RECOMENDADO:
ARMAZENAGEM:
Produto para lavagem e
desinfeção de roupa branca ou
de cor na fase de branqueio.
Indicado para o
branqueamento de roupa em
lavandarias industriais, hospitalares
ou outras.

Manter afastado de materiais
combustíveis.
O SKY OXY deve ser sempre
armazenado nas embalagens
originais, que nunca devem ser
reutilizadas para qualquer outro
fim.

MODO DE APLICAÇÃO:
CLASSIFICAÇÃO:
O doseamento deverá ser de 8
a 12 g/kg de roupa seca com
o equipamento de doseamento
adequado. O produto tem a sua
eficácia máxima a 60º C. Acima
de 70 º C o produto decompõese e começa a perder ação.

Consultar a Ficha de Dados de
Segurança do Produto.

EMBALAGEM:

30Kg (Código de produto 04646)

PRECAUÇÕES:
O SKY OXY é um oxidante muito
forte, possuindo ácido peracético.
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