Power
Ficha de informação do produto
Descrição: Produto potente para a limpeza das mãos, rápido e versátil
com uma combinação de extractos naturais de óleo de laranja e de
microgrânulos de farinha de milho que proporcionam uma limpeza em
profundidade. Remove óleos, gorduras, colas e a maioria de tintas.
Contém também, agentes hidratantes que ajudam a cuidar a pele.
Utilização: Aplicar no final de cada jornada de trabalho, ou, com mais
frequência em caso de que seja necessário. Remove rápido e eficazmente
uma vasta gama de contaminantes industriais mais entranhados e difíceis
de eliminar.
Modo de aplicação: Aplicar uma pequena quantidade sobre as mãos
secas, esfregar e enxáguar bem com água limpa. Secar completamente
com toalhetes de papel descartável.

Características

Benefícios

Poderoso

Fórmula à base de extractos de óleo de laranja que fornecem uma limpeza rápida, eficaz e
em profundidade das sujidades industriais mais resistentes, tais como, óleos, gorduras,
alcatrão, betumes, colas e a maioria de tintas à base de óleos.

Limpeza em profundidade

Contém microgrânulos de farinha de milho que proporcionam uma limpeza mais profunda
sem agredir a pele.

Rápida ação

Funciona rápido e eficazmente sem deixar resíduos na pele.

Condicionadores
adicionados

Contém óleo de jojoba e extractos de gérmen de trigo, que são uma fonte de vitamina E
que ajudam a deixar a pele suave e macia após a sua utilização.

Agentes hidratantes

Contém derivados de lanolina, trata‐se de um condicionador que ajuda a restabelecer a
hidratação perdida da pele durante a jornada de trabalho, deixando uma sensação de
suavidade após cada utilização.

Fragrância fresca

Os seus extractos de óleo natural de laranja proporcionam uma sensação de frecura na
pele e deixam‐na suavemente perfumada.

Prático

Disponível em vários tamanhos para satisfazer as necessidades dos usuários.

Testado
dermatologicamente

Os resultados do Teste de Irritação com adesivos de 48hr foram vailidados por um
dermatologista, demonstrando que o produto é “ NÃO IRRITANTE”.

Aprovação Toxicológica

Formulação avaliada por um toxicólogo e declarada segura para o seu uso.
Referência

FORMATO

SWNC4LTR

Recarga 4 L

4

SWAN4LMP

Bilha 4L com bomba

4

Para mais informações contacte com: Deb Portugal Químicos, Lda. Tel.: 21 868 05 03

Uds. caixa

Swarfega® é uma marca registra de Deb Group Ltd.

Deb Portugal Químicos, Lda. em Lisboa Tel.: 21 868 05 03
www.debgroup.com

Doseadores
•

A nossa gama exclusiva de doseadores e de recargas fechadas e
seladas, foi concebida para ser utilizada com a maioria dos produtos
de limpeza das mãos Swarfega.

Benefícios
–
–
–

–
–
–
–
–

Higiénicos – as recargas seladas não permitem a entrada do ar, assegurando
assim, que o produto fornecido é mantido sempre “fresco”.
Controlo de custos – fornece uma dose precisa do produto.
Sem desperdícios – as recargas foram concebidas de modo a comprimirem‐
se durante a sua utilização, permitindo assim, uma máxima evacuação do
produto.
Segurança – o seu mecanismo bloqueável impede o acceso não autorizado.
Fácil de usar – os seus grandes pulsadores permitem uma fácil utilização.
Limpeza – não pinga nem se obstruí, garantindo assim, um ambiente limpo.
Economiza tempo – as recargas vazias são facilmente substituídas em
questão de segundos.
Baixa manutenção.

Referência

Formato

SWA4000D

Doseador de 4 L

O poder da prata

Garantia vitalícia

Os doseadores Swarfega
estão protegidos com Biocote, um agente
antimicrobiano à base de iones de prata que
inibe o crescimento de bactérias e de fungos.
Biocote não se desgasta nem se elimina com o
passr do tempo, mantendo a sua eficácia
durante toda a “vida” útil do doseador.

Os doseadores Swarfega estão fabricados
com componentes de plástico resistente,
rigorosamente testados para ambientes de
utilização intensiva e com uma garantia
vitalícia.
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