
Exemplo de aplicação do MICROLAVE

CARACTERISTICAS

Liquido viscoso de reacção química
neutra, com cheiro a frutos.

MICROLAVE
PASTA DE 
LIMPEZA PARA MÃOS

MICROLAVE

UTILIZAÇÃO

MICROLAVE utiliza-se em todos os
espaços onde existam trabalhos sujos,
como é o caso de oficinas, garagens,
indústria de transportes, indústria
agro alimentar, municípios,
colectividades, construção civil,
construção naval, etc.

- Pasta para lavagem de mãos
- Extremamente eficaz
- Rico em micro esferas
- Cheiro agradável 
- Não contém solventes

APLICAÇÃO

Aplicar o equivalente a uma casca de
noz, esfregar as mãos uniformemente,
massajando ligeiramente as partes
mais sujas durante alguns segundos.

Enxaguar progressivamente com água
até à limpeza total. Em casos de mãos
particularmente sujas repetir a
operação se necessário.

PROPRIEDADES

MICROLAVE é um composto para
lavagem de mãos, de fácil
enxaguamento.

Não contem solventes de origem do
petróleo, ou qualquer solvente irritante
para a pele. MICROLAVE está conforme
a norma AFNOR 73.101 (detergente
sem solventes para lavagem de mãos).

MICROLAVE é rico em micro esferas e
permite lavagens frequentes sem
atacar e epiderme dos utilizadores.

MICROLAVE é extremamente eficaz,
penetra rapidamente nas sujidades
diversas, gorduras, óleos, ferrugem, etc.



PRECAUÇÕES

Produto Químico: Leia sempre a
rotulagem antes de utilizar. Fechar a
embalagem após cada utilização. Não
misturar com outros sabões: não é
compatível. Não deixar ao alcance das
crianças. Proteger do frio Em caso de
contacto com os olhos, lavar
abundantemente durante 15 minutos
com água potável sem esfregar.
Efectuar sempre um teste para
determinar a compatibilidade e o
tempo de contacto apropriado.

MICROLAVE

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DILUIÇÃO Não aplicável

NATUREZA QUÍMICA

Preparação à base de uma 
associação sinergisada de 

agentes de limpeza, compostos 
amaciadores e protectores da 
epiderme de origem vegetal

COMPOSIÇÃO INCI: AQUA, COCAMIDE 
DEA, POLYETHYLENE, TRIDECETH-3, 

SODIUM LAURETH SULFATE, 
TRIDECETH-2, SODIUM C14-16 
OLEFIN SULFONATE, SODIUM 

CHLORIDE, FRAGRANCE, DMDMH, 
PEG-150 DISTEARATE, CITRIC ACID, 

POTASSIUM SORBATE, CI42051.

AGENTES TENSIOACTIVOS Não aplicável

ESTADO FÍSICO / COR Liquido viscoso de cor azul

ODOR Cheiro a frutos

pH 6,80

SOLUBILIDADE EM ÁGUA Praticamente neutra

DESEMPENHO NA LIMPEZA Muito bom

ENXAGUAMENTO Sim

FORMAÇÃO DE ESPUMA Sim

DENSIDADE RELATIVA 0,985

PONTO DE INFLAMAÇÃO Não abrangido

REACÇÃO QUÍMICA Praticamente neutra

CLASSIFICAÇÃO Não aplicável

VALIDADE

2 anos. Armazenado na 
embalagem original. Proteger o 
produto da luz solar excessiva. 
Evitar temperaturas extremas.


