
Para OPORTUNIDADES  
mais limpas...

SóColad!

Procura a melhor gama de soluções para a limpeza das 
mãos? Encomende já alguns produtos para a limpeza das 
mãos da Colad! Disponível através de contacto para 
ventas@emm.com ou junto do seu representante Colad local.

COLAD É UMA MARCA DA EMM INTERNATIONAL
E ventas@emm.com
www.colad.pt

A Colad concebe oportunidades 
únicas para os utilizadores finais, 
centradas em obter resultados den-
tro dos procedimentos de trabalho
e das empresas. Estamos a falar de 
mais alegria no trabalho, eficiência, 
sustentabilidade, profissionalismo
e lucro. Colad, inventing more.

Limpeza de mãos, 
garrafa, 300 ml
•   tampa concebida para 

fornecer doses medidas 
com precisão

•  desenho ergonómico; fácil 
de agarrar com mãos sujas 
e escorregadias

  Art. n.º 8235

Limpeza de mãos, 
garrafa com 
presurizador, 3.8 L
• pronto a usar! Com
  bomba integrada.
• a pega torna a garrafa
  fácil de transportar
• quantidade generosa
  Art. n.º 8290

Para milhões de profissionais em muitas indústrias, em todo o mundo, as mãos são as suas ferramentas 
mais importantes. A pele precisa de estar muito bem limpa e cuidada, de forma a protege-la contra uma 
grande variedade de líquidos e de condições de trabalho. Trate-a com o máximo cuidado para evitar 
problemas de pele.
Um poderoso creme de limpeza das mãos especialmente desenvolvido para a remoção rápida de sujidade 
quotidiana. Hidrata as mãos e evita a irritação da pele. Remove facilmente sujidade como graxa, tinta de 
escrever, cola e tintas de óleo, acrílicas e de base aquosa. Contém partículas esfoliantes naturais!

Soluções de cremes de limpeza das mãos da Colad
Para as suas ferramentas mais preciosas, as suas mãos!

Limpeza de mãos, 
cartucho, 2 L
•    ± 1000 doses de 2 ml 

medidas com precisão
•  fácil de instalar no 

dispensador
• dobra-se, reduzindo o 
  desperdício
  Art. n.º 8260

Dosador para Limpa Mãos, 2 L
• o nível do conteúdo é visível
  através da janela
• doses medidas com precisão:
  - economia de custos
  -  menos produto desperdiçado
• incluídos acessórios para
  montagem
• (CxLxA) 22x12x30 cm
  Art. n.º 8265
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