
www.proformula.com/pt

Skip Pro Formula Color 
Perfume Free, eficaz com as 
nódoas e suave para a pele!
Descrição
Skip Pro Formula Color Perfume Free é um detergente sem 
perfume da gama Pro Formula, indicado principalmente para 
tecidos coloridos, sendo eficaz na remoção de nódoas mas 
suave para a pele. 
 A sua fórmula conta com a certificação do rótulo ecológico 
da EU-Ecolabel NL/006/008, cumprindo com os critérios 
para ser considerado como um produto amigo do ambiente 
e dermatologicamente testado. Além disso, 91% dos 
seus ingredientes (excluindo água e sais inorgânicos) são 
biodegradáveis.

Benefícios
• Aprovado para rótulo ecológico da UE-Ecolabel
• Suave para a pele e dermatologicamente testado
• Eficaz em nódoas difíceis e adequado para uso em  

tecidos coloridos
• Resultados a 30° C

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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Produto: Skip Pro Formula Color Perfume Free 4,32l X 2
Aspeto: Líquido, âmbar claro

pH: 7,5

Instruções de utilização
• Dosear recorrendo à bola de medição
• Preferir lavagens com a máquina em máxima capacidade
• Seguir a recomendação da tabela de dosagem
• Entrar em contacto com a empresa de gestão de resíduos local para descartar as embalagens vazias
• Dosagens e temperatura adequadas economizam custos e minimizam o impacto ambiental
• Consultar a recomendação de dosagem da tabela que se segue
• Lavar na temperatura mais baixa recomendada de 30° C. Utilizar em máquinas domésticas

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.
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Skip Pro Formula Color Perfume Free

3-5 kg 6-8 kg
Água macia (<8ºdH) 40 ml 70 ml

Água média (8-15ºdH) 50 ml 90 ml

Água dura(>15ºdH) 65 ml 110 ml

30ml, 10L +30%
Eficaz a 30ºC

EU Ecolabel : NL/006/008


