
Sun PF 2in1 
Detergente e 
Secante

Lavagem de louça com resultados 
brilhantes! 
Sun e Sunlight oferecem os produtos necessários à lavagem perfeita 
da sua louça. Sempre olhando para as necessidades do seu negócio, 
proporcionamos-lhe produtos para uma eficiente lavagem e 
remoção de manchas quer à mão quer à máquina. 

Descrição 
Sun PF 2in1 Detergente e Secante é um detergente para lavagem 
mecânica de louça com secante incorporado, para utilização em 
máquinas profissionais mono-tanque de ciclo curto. Utiliza uma 
tecnologia inovadora patenteada que combina num único produto 
detergente líquido e secante. Simplifica o processo de lavagem, 
reduz custos, economiza tempo, otimiza espaço, diminui resíduos de 
embalagem e emissões de CO2, contribuindo para melhorar os seus 
resultados. 

Benefícios
• Resultados profissionais
• Economiza espaço e dinheiro
• Simplifica processos
• Valor excecional

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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Instruções de utilização
Dosagem recomendada: 1 ml a 4 ml por litro de água, dependendo das condições de dureza da água. Poderá 
aumentar a dosagem até 4 ml/L se for necessário melhorar a performance de lavagem. A utilização de bomba 
doseadora permite uma dosagem mais precisa e otimiza os resultados. 
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Produto Embalagem

Sun PF 2in1 Detergente e Secante 2 x 5 L    

Aspeto pH (puro) Densidade relativa (20 °C)

Líquido transparente amarelo   > 12   1,28   

Segurança na armazenagem e manuseamento

Armazenar fechado na embalagem original, num local fresco, evitando temperaturas extremas.  
Ficha de Dados de Segurança disponível a pedido de utilizadores profissionais.  


