Lavagem de roupa eficaz!
Skip e Comfort oferecem os produtos necessários à lavagem
eficiente e ao bom estado de manutenção da sua roupa. Sempre
olhando para as necessidades do seu negócio, proporcionamos-lhe
produtos para a higiene geral ou necessidades específicas, para a
remoção de nódoas difíceis ou desinfeção da sua roupa.

Skip PF Advance

Descrição

Skip PF Advance é um detergente de lavagem principal completo,
em pó, especialmente desenvolvido para utilização profissional e
uma excelente remoção de nódoas. Remove efetivamente sujidades
difíceis e evita o acinzentamento da roupa. Isento de fosfatos,
contém enzimas específicas para uma poderosa remoção de nódoas
difíceis provenientes de alimentos, gordura ou sangue. Com agentes
antiacinzentamento, branqueadores óticos, sequestrantes e agentes
anticorrosão, é o pó indicado para usar em áreas em que as nódoas
difíceis fazem parte do dia a dia.

Benefícios

• Excelente desempenho numa vasta gama de nódoas
(ex: alimentos, sangue)

• Ação antiacinzentamento e branqueadores óticos
• Evita a corrosão da máquina

Pro Formula

Um ambiente perfeitamente limpo está na base de qualquer
experiência e relacionamento duradouro com o cliente. Pro
Formula coloca à sua disposição uma gama completa de produtos
de limpeza com fórmulas profissionais e marcas de confiança da
Unilever, como Skip, Cif, Sun, Sunlight e Domestos. Esta gama foi
desenvolvida especificamente para ir ao encontro das necessidades
dos seus negócios, proporcionando-lhe os resultados excecionais de
uma limpeza profissional.

Skip PF Advance
Aplicação

Skip PF Advance proporciona uma excelente lavagem em roupa de hotéis, restaurantes e fardas, bem como roupa
de hospitais e outros estabelecimentos de saúde.

Instruções de utilização
Dosear de acordo com a tabela de dosagem presente na embalagem.
Máquina (valores médios): 95 g / lavagem.
Para melhores resultados, separar a roupa de acordo com as cores e sujidade e adicionar amaciador ao processo
de lavagem.

Aspeto

pH

Odor

Pó branco solto com pepitas azuis

± 10,5

Fortemente perfumado

Produto

Embalagem

Skip PF Advance

14,25 kg (150 Doses)

Segurança na armazenagem e manuseamento
Armazenar na embalagem de origem, afastado de temperaturas extremas.
Ficha de Dados de Segurança disponível a pedido de utilizadores profissionais.
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