MAOPOLL PREMIUM
SABONETE LÍQUIDO LIMPEZA PESADA PARA AS MÃOS
MODO DE AÇÃO Líquido neutro com ação dermatológica seletiva, removendo os
sedimentos graxosos dos poros da pele, deixando-a respirar
livremente, não atacando os óleos naturais da pele. Por sua ação
penetrante, higieniza e limpa toda oleosidade, graxa ou carbono,
e todo o tipo de sujeira encontrada nas mãos dos trabalhadores
de áreas industriais, inclusive fuligem e negro de fumo.
USADO EM Em LAVATÓRIOS de: escritórios diversos, indústrias, oficinas,
postos de gasolina.
CARACTERÍSTICAS Preferido para quem deseja economia máxima na limpeza
pesada ou leve das mãos, com "PH" neutro deixando as mãos
"macias" e com toque "aveludado".
INDICADO PARA Lavagem de mãos.
DILUIÇÃO Puro.

APLICAÇÃO Aplicar a solução nas mãos, espalhar bem em toda pele,
massagear as mãos, e em seguida, enxaguá-las bem com água
corrente.
CONSERVAÇÃO Usar o produto tantas vezes quanto necessário, sem se
preocupar com irritações, pois o produto é neutro e contém
protetores para a pele.
RENDIMENTO Com 01 litro do produto pode-se lavar 200 a 800 mãos,
dependendo dos dosadores e das instruções do uso econômico
sem desperdícios.
VANTAGENS Produto biodegradável com espuma suave, cremosa e
penetrante. Deixa a pele limpa, macia e sem resíduos. Deixa um
"cheirinho" de limpeza nas mãos. Não contêm abrasivos ou
solventes. Por ser neutro não altera os óleos naturais da pele.
Age em toda a sujeira da pele sem atacá-la.

PROPRIEDADES Líquido viscoso, azul
PH= 7,5 a 9.
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TOXIDEZ Baixíssima.
CUIDADOS Evitar contato com os olhos, mas se ocorrer, lavar com água
abundante por 10 min. e chamar um médico caso os sintomas
não cessarem. Em caso de ingestão acidental dar 2 copos de
leite de gado e procurar um médico imediatamente.
E.P.I. Dispensado.

CLIENTES Aeroportos, prestadoras de serviços de conservação, escritório,
órgãos públicos, indústrias, clubes, oficinas, e similares.
ESTOCAGEM Manter em local arejado longe da luz solar direta, sempre na
embalagem original lacrada e fora do alcance de crianças e
animais domésticos.

EMBALAGENS Bombona 5 LT, 20 LT, 50 LT , 200 LT.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A Ekotek através de seu Departamento de Engenharia possui uma equipe especializada em fornecer
orientações sobre a utilização de seus produtos.

NOTA: As informações e recomendações contidas neste boletim são resultados obtidos em laboratório de pesquisa e tem a
finalidade de informar sobre nossos produtos, entretanto a EKOTEK, não assume responsabilidade a respeito dos resultados
obtidos, pois não pode Controlar todas as condições de utilização e armazenagens. As empresas devem confirmar tais resultados
com seus próprios meios e fazer testes rigorosos para se certificarem que um determinado produto seja apropriado para a
aplicação desejada.
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