
Exemplo de aplicação do PROLIMP

CARACTERISTICAS

Aerossol com espuma activa.

PROPRIEDADES

PROLIMP foi especialmente concebido
para limpar as mãos sem necessidade
de recorrer à água.

PROLIMP elimina todo o tipo de
sujidades: óleos, pós, gorduras,
sujidades carbonizadas, etc.

É um produto extremamente versátil,
pode ser utilizado em qualquer local e
permite limpar as mãos
instantaneamente.

PROLIMP é um produto seguro, sendo
perfeitamente compatível com a
epiderme das mãos. Depois de
utilizado, deixa a pele hidratada e
completamente seca.

PROLIMP
ESPUMA PARA 
LIMPEZA DE MÃOS A SECO

PROLIMP

UTILIZAÇÃO

PROLIMP é essencial para profissões
onde não é funcional estar
constantemente a limpar as mãos
com recurso a água e detergente. Com
PROLIMP, a limpeza das mãos é
facilitada e pode ser efectuada em
qualquer local rápida e eficazmente.

- Limpeza das mãos sem 
água

- Deixa a pele hidratada
- Elimina todo o tipo de 

sujidades
- Rápida actuação

APLICAÇÃO

Agitar bem PROLIMP antes de utilizar,
depositar na palma da mão o
equivalente a uma casca de noz e
esfregar cuidadosamente toda a
superfície das mãos. À medida que se
esfrega, a espuma torna-se sólida e
vai desaparecendo.

Continuar a massajar as mãos até
estas ficarem completamente limpas
e secas. Nos locais mais sujos
deveremos esfregar o produto com
maior incidência.



PRECAUÇÕES

Produto Químico: Ler o rótulo e a ficha
de dados de segurança antes de
utilizar este produto. Não deixar ao
alcance das crianças. Evitar o contacto
com os olhos. Conteúdo sobre pressão,
não expor a temperaturas superiores a
50ºC. Não furar nem incinerar mesmo
quando vazio. Não pulverizar sobre
material incandescente.

Efectuar sempre um teste para
determinar a compatibilidade e o
tempo de contacto apropriado.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DILUIÇÃO Não aplicável

NATUREZA QUÍMICA Hidrocarbonetos alifáticos e 
linalol.

AGENTES TENSIOACTIVOS Não aplicável

ESTADO FÍSICO / COR Liquido viscoso branco

ODOR Característico

pH Não abrangido

SOLUBILIDADE EM ÁGUA Completa

DESEMPENHO NA LIMPEZA Muito bom

ENXAGUAMENTO Não

FORMAÇÃO DE ESPUMA Sim

DENSIDADE RELATIVA 0,910

PONTO DE INFLAMAÇÃO < 0ºC

REACÇÃO QUÍMICA Não aplicável

CLASSIFICAÇÃO Extremamente inflamável

VALIDADE

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

PROLIMP


