
Skip Professional Active Clean

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 do produto
Indicado para roupa branca ou colorida, Skip Professional 
Active Clean elimina nódoas difíceis à primeira lavagem. 
Dermatologicamente testado e com agentes branqueadores. 
A bola doseadora fornecida em cada embalagem permite um fácil 
doseamento numa embalagem ergonómica e amiga do ambiente.

Benefícios:
• Doseamento fácil e preciso evitando sobredosagens, através 

da torneira integrada e da bola doseadora fornecida em 
cada embalagem

• Resultados excelentes de lavagem mesmo a baixas temperaturas 
e ciclos curtos

• Dermatologicamente testado e indicado para peles sensíveis

Instruções de utilização
Dosear de acordo com a tabela de dosagem presente na embalagem.

Valores médios:
Máquina – 70 ml / lavagem
Manual – 30 ml / 10 L água

Para melhores resultados, usar a bola doseadora colocando-a 
sobre a carga de lavagem, virada para a parte interior do tambor. 
Não usar a bola doseadora num programa de pré-lavagem ou 
em ciclos de secagem de máquinas de lavar e/ou secar.
Separar sempre a roupa de acordo com as cores e sujidade e 
adicionar amaciador ao processo de lavagem.

Skip é uma marca registada e usada sob licença da Unilever.
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Produto Embalagem

Skip Professional Active Clean 7,5 L (107 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.

Dados técnicos

Aspeto Líquido verde pH ± 8,5

Odor Perfumado
Os dados acima correspondem a valores típicos e não devem ser considerados como especificação.


