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 CÓPIA NÃO CONTROLADA 

 

 

 

DERM CLEAN 
Massa Abrasiva para Mãos com Abrasivos 

DESCRIÇÃO 

 
O Derm Clean é uma massa abrasiva de limpeza ultra concentrada, com excelente capacidade de 
remoção de gordura das mãos. Uma fórmula rica em solventes com elevada capacidade 
desengordurante com pequenas partículas que auxiliam a esfoliação das mãos. 
 

PROPRIEDADES 

 
O produto tem uma excelente capacidade de remoção das sujidades difíceis, tais como, gorduras, 
óleos queimados, carvão vegetal, entre outras. Este produto é aplicado nas mais diversas áreas 
industriais e oficinas. 
 

MODO DE EMPREGO 

Antes da utilização do produto não se deve molhar as mãos de forma a não afetar a performance 
do produto. 
 
Deve aplicar-se uma pequena quantidade do produto concentrado nas mãos secas, 
seguidamente deve esfregar-se as mãos com movimentos circulares com o objetivo de remover a 
sujidade para finalizar o processo enxagua-se as mãos com água. 
 

HIGIENE E SEGURANÇA 

 
Se verificar irritação da pele, pare de usar o produto e consulte um médico.  
Produto para uso profissional. Manter fora do alcance das crianças. Não ingerir. Uso externo. 
 
Ver Ficha Dados Segurança do Produto. 
Armazenar na embalagem de origem fechada. Evitar temperaturas extremas. 
Em caso de acidente, consultar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV) através do telefone 
+351 800 250 250. 
 

CARACTERÍSTICAS 

 

Estado Físico: Sólido 

Aspeto: Pasta com partículas  

Cor: Bege  

Odor: Agradável 

pH (a 20ºC): 9,00 ± 1,00 
 

EMBALAGEM Balde 4Kg 

 
USO PROFISSIONAL 

A informação deste folheto é segundo o nosso critério correto. No caso de não serem respeitadas as corretas condições de utilização dos produtos, 
não nos responsabilizamos pelas consequências da sua utilização. 
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