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Ficha Técnica
Dados gerais

Código artigo: 8260
Descrição: Colad Limpia manos, Cartucho 2 litros

Informação técnica
- Embalagem:
- Unidade de embalagem:
- Doses:
- Armazenamento:
- Ingredientes:

- Valor do PH:
- Limpezas:

- Tempo de vida útil:

Cartucho de recarga de 2 litros. (Para Dispensador Colad de 2 litros,
artº. n.º.: 8265.)
Caixa com 6 cartuchos.
± 1 000 (de ±2 ml)
Mantenha a embalagem bem fechada. Guarde num ambiente fresco e sem
formação de gelo.
Aqua, Zea Mays Cob Meal, Ethylhexyl Benzoate, Dimethyl 2methylglutarate, Glycereth-2 Cocoate, PEG-4 Rapeseedamide, Alcohols C10-16 Ethoxylated/ Propoxylated, TEA, Parfum, Carbomer, Benzyl alcohol,
Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone , Simmondsia Chinensis
Seed Oil (Jojoba), Aloe Barbadensis Leaf Extract, PEG-75 Lanolin, CI
19140, Linalool, Citral.
8
Um poderoso creme de limpeza das mãos para remoção rápida da sujidade
quotidiana. Limpa, entre outros: cola, betume, carvão (fuligem),
lubrificante, óleo, tinta, verniz de pintura, resina, borracha, vedante,
alcatrão.
até 12 meses após a abertura.

- Indústrias

- Testado dermatologicamente:

- Esfoliante: O creme de limpeza das mãos contém partículas esfoliantes naturais.
Utilização
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Esfregue uma pequena quantidade de creme de limpeza das mãos com as mãos secas até a sujidade se
soltar. Lave com água. Seque bem as mãos.
Observações
Este cartucho selado contém um poderoso creme de limpeza das mãos e é especialmente concebido para
a remoção rápida da sujidade quotidiana. Remove facilmente sujidade como graxa, tinta de escrever, cola
e tinta para pintura.
Tem um cheiro agradável, hidrata as mãos e evita a irritação da pele. Os cartuchos de recarga estão
prontos a utilizar e a montar no dispensador apenas em dois passos.
Quando vazios, os cartuchos são totalmente dobráveis, reduzindo assim o desperdício.
Productos relacionados
Código artigo: 8265
Descrição: Dosador para Limpa Mãos 2 L
Utilize o dispensador para uma dose controlada medida em cada lavagem das mãos. Reduz a quantidade
de produto desperdiçado e economiza custos.
Código artigo: 8236
Descrição: Colad Creme de tratamento, garrafa 250 ml
Evita que a pele seque, hidrata a pele e previne os efeitos prejudiciais causados por condições de trabalho
agressivas. A utilização frequente ajuda a pele a recuperar, deixando-a suave e macia.
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