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Ficha Técnica  
Dados gerais 
 
Código artigo: 8265 
 
Descrição: Colad Dosador para Limpa Mãos 2 L              
                    
 
 
  

 
Informação técnica 
 
- Embalagem:               Selada por unidade. Materiais de montagem incluídos. 
- Dimensões:                22 x 12 x 30 cm (CxLxA) 
- Manuais:                    1 x manual com instruções de montagem do dispensador à parede. 
 
 
Utilização 
 
Utilize o dispensador para uma dose controlada medida em cada lavagem das mãos. 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. Utilize em conjunto com o creme de limpeza das mãos Colad (art.º n.º 
8260) adequado para o dispensador. 
 
Observações 
 
Os ambientes profissionais exigem um creme de limpeza das mãos profissional com um grau de limpeza, 
rapidez e eficácia ideais. O dispensador de conceção intuitiva Colad garante uma dose controlada medida 
em cada lavagem das mãos. A quantidade de creme de limpeza das mãos fica rapidamente visível através 
da janela do dispensador, evitando um cartucho vazio inesperadamente. 
- Fácil e rápido de montar. 
- Conceção intuitiva. 
- De utilização económica.  
- Conteúdo visível através da janela do dispensador. 
- Conceção robusta e compacta. 
- Pode ser trancado. 
 
Poupanças: 
O dispensador garante uma dose controlada medida em cada lavagem das mãos, resultado: 
- Reduz a quantidade de produto desperdiçado. 
- Economia de custos. 
 
Produtos relacionados da Colad: 
Código artigo: 8260 
Descrição: Limpeza de mãos, Cartucho 2 L 
 
Um poderoso creme de limpeza das mãos especialmente desenvolvido para a remoção rápida de sujidade 
quotidiana. Remove facilmente sujidade como lubrificante, tinta de escrever, adesivo e tinta para pintura. 
Tem um cheiro agradável, hidrata as mãos e evita a irritação da pele. ±1000 doses de 2 ml. 
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