
Descrição
A pasta para lavagem das mãos da é um produto de
limpeza suave e neutro baseado em pó de madeira
com substâncias dermoprotectoras. É isenta de sol-
ventes e ligeiramente ácida no que diz respeito ao va-
lor pH. Contudo o produto ainda pode ser considera-
do neutro, o que foi comprovado e testado dermatolo-
gicamente em vários exames. O produto basea-se es-
sencialmente em matérias-primas que se regene-
ram. A pasta para lavagem das mãos limpa em pro-
fundidade mesmo fortes sujidades como óleos, lubri-
ficantes, betumes, tintas de impressoras e muitas
coisas mais sem irritar demasiado a pele.

Características
testado dermatologicamente-
pH-neutro para a pele-
bom efeito de limpeza-
sensação agradável na pele-
muito rentável-
protege e cuida da pele-

Dados técnicos
Viscosidade pastös / pastelike
Valor ph 5,4 - 5,8
Densidade 0,8 g/cm³
Base Holzmehl / wood flour
Côr / aspecto beige
Tempo mínimo de conser-
vação na embalagem ori-
ginal fechada

24 meses

Campos de utilização
A Hand-Wash Paste remove completamente até mes-
mo as sujidades mais persistentes, como óleos, mas-
sas lubrificantes, alcatrão, betume e tintas de im-
pressão, sem prejudicar a pele.

Utilização
A pasta para lavagem das mãos da Liqui Moly é eco-
nómica, limpa em profundidade e deixa na pele uma
sensação agradável. Esfregar muito bem a pasta pa-
ra lavagem das mãos da Liqui Moly nas mãos secas
ou húmidas até sair a sujidade. Depois adicionar um
pouco de água e lavar muito bem. Lavar as mãos com
muita água e secá-las como do costume.

Nota
COMPATIBILIDADE CUTÂNEA
A pasta de lavagem das mãos da Liqui Moly foi testa-
da dermatologicamente, possui ph-neutro e foi sub-
metida a vários exames dermatológicos. Resultante
do nível muito elevado da qualidade, a pasta de lava-
gem das mãos da Liqui Moly sempre mostrou bons
resultados. O sistema de agentes tensioactivos selec-
cionado garante uma remoção dermoprotectora de
sujidades e uma sensação agradável na pele.

NORMAS LEGAIS
A pasta de lavagem das mãos da Liqui Moly obedece à
lei alemã referente a alimentos e artigos de consumo
(LMBG), ao decreto alemão de regulamento sobre
cosméticos (KVO) tal como às directrizes para cosmé-
ticos da CE. A pasta para lavagem das mãos da Liqui
Moly não pertence ao grupo de produtos contempla-
dos na lei relativa aos produtos químicos, nem ao de-
creto para substâncias perigosas. Como tal, não ne-
cessita de uma ficha de dados de segurança da CE.

 DADOS ECOLÓGICOS
A pasta para lavagem das mãos da Liqui Moly não
pertence ao grupo de produtos contemplados na lei
alemã sobre a compatibilidade ambiental de deter-
gentes e produtos de limpeza (WRMG). Contudo cum-
pre-se a degradabilidade exigida das matérias pri-
mas de lavagem desta lei.
ARMAZENAGEM
A pasta para lavagem das mãos da Liqui Moly pode
ser armazenada segundo o decreto alemão de regu-
lamento sobre cosméticos no mínimo 30 meses na
embalagem original fechada em temperatura ambi-
ental.
MAIS INDICAÇÕESRELATIVAS À PROTECÇÃO DA PE-
LE
Uma em cada 3 pessoas hoje em dia é alérgica. Os
problemas na pele são umas das principais doenças
profissionais e podem levar à invalidez profissional.
Devido ao alto nível de substâncias nocivas no lugar
de trabalho, é necessário tomar providências especi-
ais. Especialmente na época fria do ano o teor de óleo
e hídrico da pele é muito importante. Pois nesta altu-
ra a humidade do ar é muito baixa, visto que ar frio
não absorve tanta humidade como ar quente. Além do
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mais uma pessoa produz menos óleo da pele neste
mesmo período de tempo. Deste modo acontece que
neste tempo instável surgem mais facilmente mãos
secas e rachadas o que se mostra também através de
uma camada branca na pele. A pele tem que ser es-
pecialmente tratada, agora que pode rapidamente fi-
car sem protecção.
Pode obter informações sobre o tratamento correcto
no nosso plano para a protecção da pele, Art. n° 6243.

Embalagens disponíveis
500 ml Lata plástico 2394

D-GB-F-NL-ARAB
12.5 l Balde plástico 3363

D-GB-F-I-E-NL-P
12.5 l Balde plástico 2187

D-PL-H-RO-TR-RUS-UA

A nossa informação baseia-se em estudos cui-
dadosos e pode ser considerada fiável, contudo
só pode aconselhar sem compromisso.
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