
Sun PF 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 Secante é um aditivo secante neutro, para águas macias e 
de dureza média, indicado para máquinas de ciclo curto promove 
a secagem rápida e sem manchas. Sun PF Secante deve ser usado 
em máquinas de doseamento automático em conjunto com os 
detergentes de lavagem Sun para otimizar os resultados de lavagem 
e secagem. 

Benefícios
• Garante uma secagem rápida
• Resultados brilhantes sem deixar vestígios de manchas
• Ação com espuma reduzida para um funcionamento mais eficaz

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.

© 2017 Diversey Inc. Todos os direitos reservados. Sun é uma marca registada e usada sob licença da Unilever. 60355-pt  (05/17) 



Produto Embalagem

Sun PF Secante 2 x 5 L 

Aspeto pH (1% solução)   Densidade relativa (20 °C)
Líquido transparente ± 5,3   1,01  

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.  

Aplicação
Sun PF Secante é recomendado para a maioria dos materiais normalmente encontrados em cozinhas. 

Instruções de utilização
Doseado automaticamente na última água do enxaguamento das máquinas de lavar louça à concentração de  
0,2 ml a 0,5 ml por litro de água, dependendo das condições de dureza da água e à temperatura de 70 °C a 80 °C.  
A utilização de bomba doseadora de secante permite uma dosagem mais precisa e otimiza os resultados, no entanto 
pode ainda ser doseado manualmente para o reservatório de secante em máquinas mais pequenas. 
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