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Ficha Técnica 

(LAVA MÃOS) 
 
A pasta suave lava mãos Spanjaardlava mãos Spanjaardlava mãos Spanjaardlava mãos Spanjaard, é um produto de superior qualidade para tirar massa e outras 
sujidades das mãos. O lava mãos Spanjaard lava mãos Spanjaard lava mãos Spanjaard lava mãos Spanjaard contém lanolina, desinfectantes e deixa uma fragrância a 
cereja fresca. 
 
 
APLICAÇÕESAPLICAÇÕESAPLICAÇÕESAPLICAÇÕES    
 
O Lava mãos SpanjaardLava mãos SpanjaardLava mãos SpanjaardLava mãos Spanjaard é vastamente usado por mecânicos, motoristas e entusiastas da bricolage. A 
formula consiste na utilização de um solvente de petróleo emulsionável em água com adição lanolina,  
sem qualquer efeito de secagem para a pele das mãos. O lava mãos Spanjaardlava mãos Spanjaardlava mãos Spanjaardlava mãos Spanjaard contém agentes 
esfoliadores, que removem com rapidez a sujidade mais profunda. Também contém desinfectantes e 
detergentes para uma limpeza eficiente. O lava mãos Spanjaardlava mãos Spanjaardlava mãos Spanjaardlava mãos Spanjaard protege as mãos e é anti-séptico. 
 
 
INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃOINSTRUÇÕES DE APLICAÇÃOINSTRUÇÕES DE APLICAÇÃOINSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO    
 
Aplicar generosamente uma porção da pasta Hand Cleaner SpanjaardHand Cleaner SpanjaardHand Cleaner SpanjaardHand Cleaner Spanjaard nas mãos molhadas ou secas, 
esfregando-as bem até à remoção de todas as sujidades. De seguida passe por água e seque com um 
pano. Caso não disponha de água, termine unicamente a limpeza das mãos com um pano (não 
necessita de água para realizar uma boa limpeza e desinfecção das mãos).  
 
 
PPPPROPRIEDADES TÍPICASROPRIEDADES TÍPICASROPRIEDADES TÍPICASROPRIEDADES TÍPICAS    
 
 
  Cor                                                            Bege/ Branco                  
Aparência                                              Pasta suave/Gel 
Cheiro                                                                   Cerejas 
Penetração de trabalho @ 25ºC 1/10mm          310-340 

 
 
MANUSEAMENTO E ARMAZENAMENTOMANUSEAMENTO E ARMAZENAMENTOMANUSEAMENTO E ARMAZENAMENTOMANUSEAMENTO E ARMAZENAMENTO    
 
Manter guardado e afastado das crianças. Contém petróleo distilado. Inflamável. Manter o vaso 
fechado quando não estiver a uso. 
 
 
EMBALAGEMEMBALAGEMEMBALAGEMEMBALAGEM    
 
500g (vaso plástico), 1kg, 5kg, 15kg (vaso plástico com alça) 

HAND CLEANER 


