
Domestos PF 
Produto de 
Limpeza para 
Juntas

Poderosa limpeza das casas de banho! 
Com as gamas Domestos e Cif da Diversey pode ter a certeza de 
que a casa de banho está sempre brilhante, com aspeto agradável e 
higienicamente limpa. A gama completa de limpeza é composta por 
produtos de limpeza diária, periódica e produtos para resolução de 
problemas de limpeza únicos, de acordo com todas as necessidades 
de limpeza.

Descrição
Domestos PF Produto de Limpeza para Juntas em gel permanece 
nas superfícies verticais, sendo ideal para usar em juntas entre os 
azulejos para remover rapidamente bolor e mofo. A fórmula à base 
de cloro permite limpar manchas difíceis e, ao mesmo tempo, 
remover bactérias. 

Benefícios
• Remove as manchas mais difíceis
• Fórmula em gel de rápida atuação
• Permanece em superfícies verticais
• Para todas as superfícies resistentes à água
• Resultados brilhantes

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 Produto de Limpeza para Juntas 6 x 750 ml    

Aspeto pH (puro)   Odor
Líquido transparente, incolor   > 12   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.   

Aplicação
Adequado para todas as superfícies resistentes à água.
Não utilizar em madeira, esmalte velho, metal cromado, alumínio, juntas coloridas, vinil, linóleo, borracha, tecido ou 
couro.

Instruções de utilização
• Agitar a embalagem e aplicar puro diretamente na superfície. 
• Deixar atuar durante 5 minutos. 
• Enxaguar bem. 
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