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Excelente remoção de nódoas,  
ideal para restaurantes e hotéis!  
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 Mantelerías é especialmente formulado para proporcionar 
uma limpeza profunda, eliminando mesmo as nódoas mais 
resistentes, como gordura, café e vinho. 
Indicado para restaurantes e hotéis, Skip PF Mantelerías, com a sua 
fragrância característica, permite-lhe obter uma limpeza profissional 
e um aroma fresco e leve.
Skip PF Mantelerias é seguro em todos os tipos de algodão e tecidos 
delicados, proporcionando uma excelente limpeza em tecidos 
brancos e coloridos.

Benefícios
• Excelente remoção de nódoas de gordura, café e vinho 
• Fragrância agradável e duradoura
• Seguro em tecidos brancos, coloridos e delicados
• Ótimos resultados mesmo a baixas temperaturas (30 °C)

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 Mantelerías 2 x 5L

Aspeto Odor
Líquido, rosa claro, opaco Ligeiramente 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.

Instruções de utilização
• Colocar diretamente na gaveta ou no tambor da máquina de lavar
• Adicionar a roupa
• Para melhores resultados, usar 75 ml para cargas normais (4 - 5 kg), a temperaturas entre os 30 °C e o 60 °C
• Armazenar entre 5 °C e 25 °C


