Informações sobre o produto
Pasta para a limpeza das mãos
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Descrição
Produto de limpeza das mãos especialmente suave,
neutro e pastoso com substâncias protectoras da pele
que restituem a matéria gorda. Elimina até a sujidade
mais entranhada como óleo, gorduras, abrasão de
travagem, alcatrão, betume, tintas, etc. Composto em
grande parte por matérias-primas renováveis,
contendo na sua totalidade esfoliantes naturais de
carolo de milho fino que não entopem os esgotos e as
canalizações. Isento de solventes, silicone e com pH
neutro. Garante assim que a película protectora da
pele se mantenha. Testado dermatologicamente.

Características
-

limpa a fundo de forma eficiente e protege
protege e cuida da pele
basta aplicar uma pequena quantidade
testado dermatologicamente
odor agradável
neutro para a pele
excelentes propriedades de espuma
aplicação multifuncional

Dados técnicos
Valor ph

4,2 - 4,8

Densidade

~ ca. 1,065 1,084 g/cm³

Viscosidade

viscous

Côr / aspecto

beige

Propriedades de espuma a 24°C

good

Odor

characteristic

Forma

liquid

Ponto de inflamação

n.a.

Tempo mínimo de conservação na
embalagem original fechada

30 meses

Tempo mínimo de conservação
depois de aberto

12 meses

Temperatura de armazenamento
recomendada

+15 - +25 °C

Campos de utilização
Para a limpeza das mãos sujas.

Nota
COMPATIBILIDADE CUTÂNEA
A pasta líquida para lavagem das mãos foi submetida
a vastos testes dermatológicos e classificada como
não irritante. A pasta líquida para lavagem das mãos
contém uma combinação de matérias primas de
lavagem testadas como sendo especialmente
tolerante para as mãos. Adicionalmente contém
substâncias protectoras da pele altamente eficazes.
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NORMAS LEGAIS
A pasta líquida para lavagem das mãos obedece ao
decreto alemão de regulamento sobre cosméticos, às
directivas sobre os cosméticos da CE tal como à lei
alemã referente a alimentos e artigos de consumo. A
pasta líquida para lavagem das mãos não pertence ao
grupo de produtos contemplados na lei relativa aos
produtos químicos, nem ao decreto para substâncias
perigosas.
DADOS TÉCNICOS
A pasta líquida para lavagem das mãos não pertence
ao grupo de produtos contemplados na lei alemã
sobre a compatibilidade ambiental de detergentes e
produtos de limpeza. Contudo, cumpre-se a
degradabilidade exigida das matérias-primas de
lavagem desta lei.
ARMAZENAGEM
A pasta líquida para lavagem das mãos pode ser
armazenada segundo o decreto alemão de
regulamento sobre cosméticos no mínimo 24 meses
na embalagem original fechada em temperatura
ambiental.
MAIS INDICAÇÕES RELATIVAS À PROTECÇÃO DA
PELE
Uma em cada 3 pessoas hoje em dia é alérgica. Os
problemas na pele são umas das principais doenças
profissionais e podem levar à invalidez profissional.
Devido ao alto nível de substâncias nocivas no lugar de
trabalho, é necessário tomar providências especiais.
Especialmente na época fria do ano o teor de óleo e
hídrico da pele é muito importante. Pois nesta altura a
humidade do ar é muito baixa, visto que ar frio não
absorve tanta humidade como ar quente. Além do
mais uma pessoa produz menos óleo da pele neste
mesmo período de tempo. Deste modo acontece que
neste tempo instável surgem mais facilmente mãos
secas e rachadas o que se mostra também através de
uma camada branca na pele. A pele tem que ser
especialmente tratada, agora que pode rapidamente
ficar sem protecção. Para este efeito, dispomos do
produto ”Protecção invisível para as mãos”. Pode
obter informações sobre o tratamento correcto no
nosso plano para a protecção da pele, art. n° 50713.
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Utilização
Pode-se utilizar através do nosso sistema doseador de
pasta líquida para lavagem das mãos (Art. n.° 3353).
Esfregar muito bem a pasta doseada nas mão secas
até que a sujidade desapareça. Depois adicionar um
pouco de água e lavar muito bem. Finalmente, lavar
bem as mãos e secá-las.

Embalagens disponíveis
500 ml Lata plástico 3355
D-GB-I-E-P
10 l Balde plástico

3354
D-GB-I-E-P

A nossa informação baseia-se em estudos
cuidadosos e pode ser considerada fiável,
contudo só pode aconselhar sem compromisso.
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