
Domestos PF 
Lixívia com 
Detergente

Limpeza geral solucionada! 
Domestos e Cif oferecem uma gama completa de produtos que 
lhe permitem limpar a área da cozinha e do restaurante, desde as 
tábuas de corte e fornos aos pavimentos com gordura e mesas com 
sujidades aderidas. Agora também com uma completa gama de 
produtos de limpeza geral, de agradáveis perfumes indicados para 
as limpezas gerais ou períodicas. Qualquer que seja a necessidade 
teremos a solução. 

Descrição
Domestos PF Lixívia com Detergente é um produto clorado indicado 
para a limpeza em cozinhas ou casas de banho, podendo ser 
aplicado em grandes superfícies como pavimentos ou superfícies 
de trabalho, tábuas de corte, cubas de lavagem, caleiras e 
drenos, azulejos e sanitários. Desengordura, elimina sujidade e 
microrganismos, branqueia e deixa um agradável cheiro a limpo.

Benefícios
• Desinfeta, limpa, dá frescura
• Remove sujidade
• Elimina microrganismos
• Branqueia

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

Domestos PF Lixívia com Detergente 10 L 

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

Líquido incolor transparente ± 11,5  1,11  Ligeiramente perfumado, clorado

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 
Indicado para a limpeza em cozinhas ou casas de banho, podendo ser aplicado em grandes superfícies como 
pavimentos ou superfícies de trabalho, tábuas de corte, cubas de lavagem, caleiras e drenos, azulejos e sanitários. 

Instruções de utilização
Para limpeza e desinfeção geral usar uma solução à concentração de 5 ml a 15 ml por litro de água.  
Remover inicialmente a sujidade difícil/aderida e aplicar depois a solução limpando com pano, esponja ou escova. 
Deixar atuar durante 5 minutos. Enxaguar abundantemente as superfícies com água e deixar secar ao ar.
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