
Skip PF 
Desinfetante

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.

Descrição
Skip PF Desinfetante é um detergente em pó para lavagem de 
roupa que desinfecta a 40 °C e elimina 99,9% das bactérias incluindo 
MRSA. Aprovado pelas normas EN1276 e EN13727. Performance 
de limpeza extraordinária numa vasta gama de nódoas em virtude 
da sua capacidade enzimática. Isento de fosfatos, tem resultados 
suportados por uma mistura efetiva de tensoativos, sequestrantes de 
dureza, agentes antiacinzentamento e anticorrosão.

Benefícios
• Desinfeta à temperatura mínima de 40 °C
• Eficaz em sujidades proteicas
• Branqueamento efetivo a temperaturas médias, minimizando o

impacto nos tecidos

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.
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Produto Embalagem
Skip PF Desinfetante 19 kg (200 Doses)

Aspeto pH Odor
Pó branco solto com pepitas azuis ± 10,7 Fortemente perfumado

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.

Aplicação
Skip PF Desinfetante proporciona uma excelente lavagem em roupa de hotéis, restaurantes e fardas, bem como para 
a lavagem de 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
Manual (valores médios): 65 g / 10 L água
Para desinfeção de acordo com as normas EN1276 e EN13727 utilizar 4,5 g/L com 15 minutos de tempo de contacto.
Para melhores resultados, separar a roupa de acordo com as cores e sujidade e adicionar amaciador ao processo de 
lavagem.
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