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Solopol® Lime

LIMPEZA AVANÇADA

Produto para limpeza das mãos, eficaz e ao mesmo tempo agradável,
para a remoção de sujidades desde médias a fortes, com a combinação
patenteada pela Deb de farinha de milho e suaves extratos do limão. 

INDICAÇÕES:
Aplicar no final de cada jornada de trabalho ou com maior 
frequência sempre que seja necessário, para remover as 
sujidades industriais mais comuns tais como óleos, 
gorduras e sujidade em geral.

MODO DE APLICAÇÃO: 
Aplique uma dose nas mãos secas, esfregue bem e
enxágue com água corrente. Seque completamente
com toalhas de papel descartável. 

Nível de limpeza

1      2            4      53

Características Benefícios

Certi�cado ECOLOGO™ • Oferece aos clientes a garantia de que os produtos cumprem as normas mais
rigorosas de liderança ambiental.

Contém esfoliante natural de farinha de milho •

 

Fornece uma limpeza profunda sem danificar a pele e o meio ambiente. Biodegradável.

Contém glicerina • Ajuda a prevenir o ressecamento da pele, aumentando a quantidade de água nas
camadas superficiais da pele, permitindo uma sensação suave e firme nas mãos.

 Cuidado da pele • Livre de solvente derivado do petróleo.

Lavagem rápida • Rápida e fácil  lavagem sem deixar resíduos nas mãos ou na pia.

Higiênico • As recargas são seladas por ultrassom durante o processo de fabricação para 
proteger o produto. As suas bombas exclusivas e patenteadas, foram desenha- 
das de modo a evitar a entrada de ar na recarga durante o seu uso normal, 
minimizando assim o risco de contaminação externa.

Sem desperdícios • Não havendo a entrada de ar através da bomba, os refis contraem-se durante
o uso habitual, oferecendo assim um aproveitamento máximo do produto.

Uma ação rápida e e�caz •

• O esfoliante é facilmente removido, impedindo ralos ou tubos entupidos.

Funciona de forma rápida e eficaz na remoção dos mais diversos tipos de
sujidades encontrados em um ambiente  industrial, tais como óleo, graxa,
poeira e fuligem.

Leve fragrância de limão • Agradável de usar. Deixa uma fragrância revigorante na pele.

Contém condicionador de pele • Oferece à pele uma sensação suave e firme após o uso.

Sem sabão • Ajuda a interromper o inchaço da pele, situação que costuma ocorrer devido
ao uso regular de sabonete ou sabão.

Sem silicone • Pode ser usada em uma vasta gama de processos produtivos.
• Nenhum efeito adverso em processos de pintura de superfícies e revestimento.



Make Hands Matter in the Workplace

Manipulação
Evite o contato com os olhos. Em caso de possível 
contato, lavar de imediato com água abundante (ao menos 
durante 10 minutos) e consultar um médico.

Prazo de validade
Este produto tem uma validade superior a 30 meses a 
partir da data de fabricação.

Conformidade regulamentar
Solopol® Lime é um produto cosmético registrado e aprovado
pela ANVISA.

Ingredientes:

AQUA, TRIDECETH-6, CORN (ZEA MAYS) MEAL, 
GLYCERIN, CITRUS AURANTIFOLIA 2-BROMO- 
2-NITROPROPANE-1, 3-DIOL, METHYLISOTHIAZOLINONE, 
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, MAGNESIUM 
NITRATE, MAGNESIUM CHLORIDE, SODIUM CARBOMER, 
TRITICUM VULGARE, BHT, LIMONENE, CI 19140, CI 42090

Produto testado

Formatos disponíveis

Código Formato Un. / Caixa

LIM2LT Recarga 2 L 4

Tipos de testes Comentários

Testado 
dermatologicamente

Os resultados do Teste de irritação com 
adesivos de 48 horas foram validados por um 
dermatologista e demonstraram que o produto é 
“NÃO IRRITANTE”.

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

Teste de perda de água 
transepidermal (TEWL)

Os resultados obtidos demonstraram que o 
produto não tem nenhum impacto negativo sobre a 
função de barreira da pele devido à sua utilização 
diária.

Condições de uso
Óleos, gorduras, graxa, fuligem, gra�te, pós metálicos, 
lubri�cantes.

Características
• Loção;
• Perfumada com leve fragrância de limão;
• Não contém sabão.

Embalagens
2L (re�l)
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