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Remove maus odores e torna 
a secagem e passagem a ferro 
mais fácil.
Descrição
Comfort Pro Formula Deosoft Amaciador Concentrado 
é um produto concentrado com surfatantes catiónicos 
biodegradáveis na sua formulação. Uma vez dissolvidos 
em água, os surfatantes catiónicos com carga positiva 
neutralizam as cargas negativas presentes na superfície  
dos tecidos, conferindo-lhes um amaciamento aprimorado.
Para além disso, a sua ação previne a fixação e acumulação 
de cargas eletroestáticas nos tecidos durante a secagem e a 
passagem a ferro. Comfort Pro Formula Deosoft Amaciador 
Concentrado utiliza a Tecnologia Neutralizadora de Odores 
(O.N.T. - Odour Neutralizing Technology) para a eliminação 
de maus odores: graças a esta tecnologia os odores são 
eliminados ao invés de camuflados. 
Comfort Pro Formula Deosoft Amaciador Concentrado 
também garante a permanência de uma fragrância duradora 
e bastante agradável devido à tecnologia Dual Aldehyde que 
aumenta a duração do perfume.

Benefícios
• Fórmula concentrada, otimizada para custo em uso e 

mais sustentável (menos plástico, menos água, menos 
transporte e menos desperdício).

• Fórmula desenvolvida para o canal HORECA, 
especialmente para hotelaria, lares e centros comunitários.

• Utiliza a Tecnologia Neutralizadora de Odores (O.N.T. - 
Odour Neutralizing Technology) para a eliminação de 
maus odores.

• Fragrância de longa duração.
• Torna a secagem e passagem a ferro mais fácil.

Pro Formula 
O SEU GUIA PARA UMA LIMPEZA PROFISSIONAL 
Pro Formula coloca à sua disposição uma gama completa 
de produtos de limpeza com fórmulas profissionais e 
marcas de confiança da Unilever. Esta gama foi desenvolvida 
especificamente para ir ao encontro das necessidades dos 
seus negócios, proporcionando-lhe os resultados excecionais 
de uma limpeza profissional. Descubra no portal Pro Formula 
os materiais online que o irão ajudar a alcançar os mais 
elevados padrões de higiene. 
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Instruções de utilização:  
Para ser usado durante o último ciclo de enxaguamento: o doseamento poderá variar dependendo das condições/
dos tipos de lavagem. Não utilizar em peças compostas por microfibras de poliéster, tais como roupa de salas limpas, 
têxteis repelentes de água para a sala de cirurgia e panos microfibra. Dosear 30ml para uma máquina de lavar 
standard (5kg) e adicionar 6ml por cada kg de roupa extra. Lavagem à mão: dosear 18ml para 10 litros de água.

Comfort Pro Formula Deosoft  
Amaciador Concentrado

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.

Produto: Comfort Pro Formula Deosoft Amaciador Concentrado 
Embalagem: 2x5 L Dimensões (C x L x A mm): 298 x 200 x 376 mm

Aparência: - Nº de embalagens por camada 16

Odor: - Nº de embalagens por palete 4

pH: ~ 3 Nº de camadas por palete 64


