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Handreiniger
Descrição
Produto de limpeza das mãos especialmente suave,
neutro e pastoso com substâncias protectoras da pele. Elimina até a sujidade mais entranhada como óleo,
gorduras, 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
- tem efeito nutritivo
- neutro para a pele
- aplicação multifuncional
- muito rentável
- testado dermatologicamente

Dados técnicos
Valor ph

6,0 - 6,9 (20°C)

Densidade a 20°C

0,82 - 0,95 g/cm³

Viscosidade

~15 -30 Pas

Côr / aspecto

beige

Propriedades de espuma
a 24°C

gut / good

Odor

Orange

Forma

Paste

Ponto de inflamação

>100 °C

Tempo mínimo de conser- 24 meses
vação na embalagem original fechada

Campos de utilização
Para limpar mãos sujas.

Utilização
Pode-se utilizar através do sistema doseador para a
garrafa maleável de 2 l (Art. n.° 3336) da LIQUI MOLY.
Dependendo do sistema (quantidade de doseamento
do doseador), são suficientes 3 g ou 1 ml. Esfregar o
produto muito bem nas mãos secas até sair a sujidade. Depois adicionar um pouco de água e lavar muito
bem. Finalmente, lavar bem as mãos e secá-las.

Nota
Compatibilidade com a pele

LIQUIMOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
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Postfach 2829
89018 Ulm
Alemanha

Submetido a exaustivos testes dermatológicos e com
pH-neutro. Apenas se utilizam matérias-primas de
alta qualidade. O sistema de agentes tensioactivos
complexo e a acção sinergística garantem uma limpeza da pele cuidada enquanto que as gorduras naturais de elevada qualidade permitem uma excelente
hidratação da pele.
Directivas legais
Obedece à lei alemã referente a alimentos e artigos
de consumo (LMBG), ao decreto alemão de regulamento sobre cosméticos (KVO) tal como às directrizes para cosméticos da CE, não pertencendo ao grupo de produtos contemplados na lei relativa aos produtos químicos, nem ao decreto para substâncias perigosas. A folha de segurança CE não é assim necessária.
Dados ecológicos
Não pertence ao grupo de produtos contemplados na
lei alemã sobre a compatibilidade ambiental de detergentes e produtos de limpeza (WRMG). Cumpre-se
contudo a biodegradabilidade exigida das matérias
primas de lavagem desta lei.
Armazenamento
Pode, de acordo com o decreto alemão de regulamento sobre cosméticos, ficar armazenado pelo menos 24 meses na embalagem original à temperatura
ambiente.
Outras indicações de 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 medidas de protecção especiais. Especialmente na época fria do ano o
teor de óleo e hídrico da pele é muito importante devido à baixa percentagem de humidade no ar. Para
além disso, a pele produz menos gordura no Inverno.
Deste modo, devido ao tempo é mais frequente ter as
mãos secas e ressequidas, o que se vê também na
camada branca que a pele por vezes apresenta. Nestas alturas, a pele precisa de tratamento especial para não estar sem protecção.
O nosso plano de protecção da pele dá-lhe mais informações sobre o tratamento adequado (Art. n.° 6243).
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A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo
só pode aconselhar sem compromisso.
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