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We KNOW HOW

A CIMAI é um 
PARCEIRO 
para os seus 
clientes

FICHA TÉCNICA 
TECHNICAL INFORMATION 
SHEET

CÓDIGO DE PRODUTO
00546

FAMÍLIA
aditivo lavandaria

SKY  QUEST  é  um  ADITIVO  
DE  ALTA  RESERVA  
ALCALINA,  forte  poder 
sequestrante  quer  para  
iões  cálcio  quer  para  ferro  
(responsáveis pelo 
amarelecimento dos 
tecidos), com grande 
capacidade de remoção de 
fortes sujidades. 

A  protecção  dos  
equipamentos  está  
assegurada  por  ESPECIAIS 
INIBIDORES DE CORROSÃO. È 
ESTÁVEL NA PRESENÇA DE 
BRANQUEADORES quer 
clorados ou oxigenados, 
líquidos ou pós. 

SKY QUEST em combinação 
com o detergente principal 
AUMENTA O PODER DE 
LAVAGEM de sujidades 
difíceis. 

SKY QUEST

     PROPRIEDADES: 

SKY   QUEST   é   um   líquido   claro   
transparente   baseado   numa 
mistura  de  compostos  alcalinos,  
dispersantes,  sequestrantes  e 
inibidores de corrosão.

     USO RECOMENDADO: 

Em  Lavandarias  Industriais,  
Hotelaria,  Hospitais  e  Instituiçõ
es  de Saúde. Formulado   para   ser   
utilizado   como   agente   de   pré-
lavagem seguido de lavagem com 
um detergente neutro. 

     MODO DE APLICAÇÃO: 

Conforme  o  tipo  de  sujidade  e 
dureza da  água  deve  ser doseado 

entre 8 a 35 g/ kg de roupa seca.

     PRECAUÇÕES: 

Não ingerir, manter fora do 
alcance das crianças, nunca 

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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Aditivo alcalino sequestrante 

misturar com  outro  produto.  Evitar  
contacto  com  olhos  e  pele,  usar 
luvas e óculos no seu 
manuseamento.

     ARMAZENAGEM: 

A r m a z e n a r c o m v e n t i l a ç ã o 
a d e q u a d a . G u a r d a r n a s 
embalagens  originais bem fechadas 
em locais frescos e ventilados.  

     CLASSIFICAÇÃO: 

Consultar Ficha dados de Segurança 
do Produto.

     EMBALAGEM: 

22 Kg (Código de produto 01674)
34 Kg (Código de produto 00547)


