We KNOW HOW

A CIMAI é um
PARCEIRO
para os seus
clientes

SKY STAR

FICHA TÉCNICA
TECHNICAL INFORMATION
SHEET

CÓDIGO DE PRODUTO
00512
FAMÍLIA
detergentes
Fórmula adequada aos
VÁRIOS TIPOS DE MÁQUINAS
de lavar roupa, desde a
industrial à doméstica
O SKY STAR foi desenvolvido
a pensar na lavagem de
roupa de algodão e de
algodão com fibra e é
utilizável em zonas com água
de diferente dureza.
O SKYSTAR exibe BOA
PERFORMANCE A
TEMPERATURAS BAIXAS E
ALTAS (30-90 °C),
conseguindo remover
gorduras e quase todo o tipo
de nódoas.
Exibe um suave e agradável
perfume ao tradicional
sabão de Marselha.
Formulação amiga do
ambiente - isenta de fosfatos.
VALIDADE: 1 ano

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.
PROPRIEDADES:
Líquido transparente amarelado,
à base de tensioativos aniónicos
e não-iónicos, agentes
sequestrantes e dispersantes
especiais.

USO RECOMENDADO:
Em máquinas de lavar roupa
industriais e domésticas, que
permitam a utilização de
detergentes líquido.

MODO DE APLICAÇÃO:

Nível de sujidade ml/kg de roupa
seca
Baixo
6-12
Médio
12-24
Alto
24-36

PRECAUÇÕES:
Manter fora do alcance das
crianças. Irritante em contacto
com a pele. Em caso de contacto
com as mucosas, lavar com água
em abundância.
Em caso ingestão consultar o
médico.

ARMAZENAGEM:

Seguir cuidadosamente as
instruções de lavagem indicadas
pelo fabricante de roupa e pelo
fabricante da máquina.
Lavar a roupa de cor separada
da roupa branca.
Recomendamos que a roupa seja
previamente separada pelo nível
sujidade, para aumentar a
eficiência da lavagem
Pré-lavagem: 4-6 g/kg de roupa
seca.
Lavagem:

Em local fresco e bem ventilado.

CLASSIFICAÇÃO:
Consultar a Ficha de Dados de
Segurança do Produto.

EMBALAGEM:
4lt/4kg (Código de produto 00514)
20lt/20kg (Código de produto
00515)

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

