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LIMPEZA | SUJIDADE LIGEIRA

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Espuma poderosa para a lavagem das mãos para remover a poeira e a 
sujidade do sector industrial e do sector alimentar. 

INDICAÇÕES
Para utilização em qualquer ambiente industrial e de fabrico / 
manipulação de alimentos para remover sujidades ligeiras de óleos, 
gorduras, sujidade geral e sujidade do sector alimentar.

MODO DE APLICAÇÃO

•  Para a lavagem geral, enxaguar as mãos previamente e aplicar uma 
dose do produto

• Para remover sujidades oleosas, aplicar uma dose do produto   
 diretamente sobre as mãos secas

• Esfregar bem todas as partes das mãos e enxaguar com água corrente

• Secar completamente

FORMATO: ESPUMA 

Limpador de mãos contra sujidades ligeiras - Sem perfume

CARACTERÍSTICAS BENEFÍCIOS
Fórmula exclusiva POWER FOAM Especificamente formulado para proporcionar os benefícios da eficácia da espuma e remover de maneira eficaz 

sujidades industriais. Duas vezes mais eficaz que os sabonetes normais. Nos testes realizados com usuários finais, 
89% dos trabalhadores referiram que o Estesol® FX™ PURE deixou as suas mãos com uma agradável sensação de 
limpeza após o uso.

Altamente eficiente Apenas é necessária uma dose para uma lavagem de mãos eficaz. Proporciona até o dobro de lavagens de mãos em 
comparação com os sabonetes líquidos comuns.

Ideal para uso frequente Contém emolientes que deixam a pele suave e firme após a lavagem das mãos. Nos testes realizados com usuários 
finais, 79% dos trabalhadores referiram que o Estesol® FX™ PURE deixou as suas mãos com uma agradável sensação 
de hidratação após o uso. Os ensaios clínicos realizados demonstraram que após o uso diário repetido, a função de 
barreira da pele mantém-se numa condição saudável.

Conservantes suaves Especialmente formulado com um dos conservantes mais suaves para reduzir o risco de irritação da pele ao usar este 
produto.

Isento de perfume e de corantes Ideal para pessoas sensíveis aos perfumes e corantes e para quem prefira produtos isentos destes ingredientes 
adicionados.

Apropriado para instalações do 
sector alimentar

O produto foi avaliado de maneira independente e não se espera que vestígios do produto possam vir a causar 
efeitos toxicológicos adversos. Os manipuladores de alimentos devem usar o produto apenas de acordo com as 
instruções do rótulo e o produto não deve entrar em contato direto com alimentos ou objetos que contenham 
alimentos.

Fórmula eficaz sem solventes Utiliza tensoativos suaves e de alta qualidade para proporcionar um desempenho na limpeza eficaz sem ser agressivo 
para a pele.

Preferido pelos usuários Nos testes realizados com usuários finais, 77% dos trabalhadores preferiram o Estesol® FX™ PURE em comparação 
com o sabonete líquido tradicional para as mãos que utilizavam.

Hipoalergénico para a pele Testado dermatologicamente para verificar e confirmar que este produto tem um potencial alergénico muito baixo 
sendo indicado para a pele sensível.

Certificação ECARF1 Este produto cumpre os critérios do Centro Europeu da Fundação para a Investigação em Alergias (ECARF) para ser 
bem tolerado pelas peles sensíveis.  ecarf-siegel.org/en/about-seal

Certificação Ecolabel da UE2 O produto foi certificado para ter um impacto ambiental reduzido ao longo do seu ciclo de vida, desde a extração 
das matérias-primas até a sua produção, uso e eliminação. www.ecolabel.eu

Rápido e fácil de usar Doseado em espuma diretamente sobre as mãos, reduz o tempo necessário para formar espuma. 

Formulado com um pH baixo 
(4,0-5,0) 

Formulado com um pH baixo para ajudar a minimizar a alteração pelo uso do produto no manto ácido da pele, uma 
camada natural que atua para ajudar a manter o equilíbrio da flora bacteriana.

Isento de silicone O produto não apresenta efeitos adversos em caso de contacto prévio à aplicação de pintura ou revestimento de 
superfícies.   

Compatível com processos de 
produção de borracha

Testado de maneira independente no Instituto Alemão de Tecnologia da Borracha (DIK) demonstrando que não tem 
qualquer efeito negativo no processo de vulcanização.
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CONFORMIDADE REGULAMENTAR
Este produto é um cosmético regulamentado por e em conformidade com 
o Regulamento CE Nº 1223/2009 (e as suas modificações posteriores) 
relativo aos Produtos Cosméticos.

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA
Para obter informação sobre segurança, meio ambiente, manipulação, 
primeiros auxílios e eliminação por favor consulte a ficha de dados de 
segurança que poderá fazer download no site www.scjp.com/msds. 

PRAZO DE VALIDADE
Este produto tem uma validade de pelo menos 30 meses desde a data  
de fabrico quando é armazenado sem abrir à temperatura ambiente.  
Para conhecer a validade após a abertura: ver o rótulo da embalagem.

ADEQUADO PARA O USO EM ÁREAS DE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS
A utilização de Estesol® FX™ PURE conforme as instruções de uso não 
influi na qualidade e segurança dos alimentos. 

O produto foi avaliado utilizando a metodologia de análise de riscos 
HACCP. Foram identificados os seguintes pontos críticos de controlo que 
são controlados da seguinte maneira:

1.  Impacto sobre o cheiro e o sabor dos alimentos: a formulação foi 
testada de maneira independente de acordo com ‘Análise sensorial 
- Metodologia - Teste triangular BS EN ISO 4120: 2007’ sendo 
demonstrado que não tem o potencial de contaminar os alimentos.

2. Possíveis efeitos tóxicos dos ingredientes: foi realizada uma avaliação  
 toxicológica oral independente e chegou-se à conclusão de que é   
 improvável que os alimentos que possam conter pequenas   
 quantidades do produto causem quaisquer efeitos toxicológicos   
 adversos.

CERTIFICAÇÕES
Certificação Rótulo Ecológico da UE
Foi atribuído ao Estesol® FX™ PURE o rótulo ecológico europeu: número 
de registo IE/030/003. 

O produto atende aos estritos requisitos do rótulo ecológico da UE, o 
rótulo facultativo que promove a excelência ambiental. A marca oficial 
da UE promove os produtos que foram concebidos para ter um impacto 
ambiental reduzido ao ter um impacto reduzido nos ecossistemas 
aquáticos, cumprir os requisitos em matéria de de biodegradabilidade 
e minimizar a produção de resíduos ao reduzirem a quantidade de 
embalagens.

Para mais informações visite www.ecolabel.eu 

Selo de Qualidade ECARF 
Este produto cumpre os critérios de tolerância da pele do Centro Europeu 
da Fundação para a Investigação em Alergias (ECARF). Os cosméticos 
podem obter este selo quando cumpram os seguintes requisitos:

1.  Avaliação quantitativa dos riscos que podem supor os ingredientes do 
produto no que se refere ao seu potencial de sensibilização, tendo em 
conta as suas condições específicas de utilização e a quantidade.

2. Ensaios clínicos com voluntários com dermatite atópica sob vigilância  
 médica.

3. Sistema aprovado da direção do controlo de qualidade. 

Para mais informação visite http://ecarf-siegel.org/en/about-seal 

GARANTIA DE QUALIDADE 
Os produtos SC JOHNSON PROFESSIONAL para o cuidado da pele 
fabricam-se em instalações que cumprem com os requisitos de Boas 
Práticas de Fabrico de Produtos Cosméticos (cGMP).

Todas as matérias-primas utilizadas para a produção são submetidas a um 
processo exaustivo de controlo de qualidade antes de serem utilizadas 
para o fabrico dos nossos produtos de alta qualidade.

Todos os produtos acabados são submetidos a ensaios de qualidade 
intensivos antes de serem enviados aos nossos clientes.

GARANTIA DE SEGURANÇA DO PRODUTO 
Teste de compatibilidade com a pele
Foram realizados testes dermatológicos independentes para avaliar a 
compatibilidade do produto com a pele em pessoas voluntárias sob 
modelos de aplicação semi-oclusivos de 48 horas consecutivas que 
demonstraram que o uso do produto não irrita a pele.

Aprovação toxicológica 
O produto foi avaliado por um toxicologista independente sendo 
declarado seguro para o uso nas mãos por todas as faixas etárias.

Avaliação do risco hipoalergénico com a pele 
A formulação foi avaliada por um toxicólogo de maneira independente 
para ser formulada de forma que apresente um risco mínimo ou nulo de 
causar uma reação alérgica na pele e portanto cumpre com os requisitos 
para ser descrito como “Hipoalergénico” (Delphic Solutions Ltd, Reino 
Unido). 

As pessoas alérgicas devem sempre consultar a lista de ingredientes antes 
de utilizar o produto.

TESTES DE COMPATIBILIDADE 
Compatibilidade do processo de produção da borracha
Nos testes realizados pelo Deutsches Institut für Kautschuktechnologie 
(DIK) em conformidade com a norma DIN EN ISO/IEC 17025, o uso de 
Estesol® FX™ PURE no processo de produção da borracha não influi na 
resistência de coesão da borracha. 

TESTES DE EFICÁCIA 
Hipoalergénico para a pele
A formulação isenta de perfume e de corantes não demonstrou ter 
potencial para causar irritação ou sensibilização dérmica após a 
realização de um Teste de Irritação Oclusiva Repetitiva por contacto 
durante 6 semanas (RIPT).

As pessoas alérgicas devem sempre consultar a lista de ingredientes 
antes de usar o produto.

Teste de lavagem repetida
A avaliação dos efeitos do Estesol® FX™ PURE realizada utilizando um 
método de teste de lavagem de antebraços durante um período de 4 
dias, não mostrou um eritema visível (vermelhidão cutânea induzida por 
abrasão) deixando a pele em bom estado. 

Estesol® FX™ PURE
Limpador de mãos contra sujidades ligeiras - Sem perfume

Avaliação da barreira cutânea - Repetição de lavagens 
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SC JOHNSON PROFESSIONAL, S.L.
Parque Empresarial Vía Norte
C/ Quintanavides, 17.
Edificio 3 - Planta 4ª
28050 Madrid
Tel: +34 91 651 48 70
Email: comercial.proPT@scj.com
www.scjp.com

Esta informação e toda a assistência técnica posterior estão baseadas no 
nosso conhecimento e experiência atuais. Portanto, não implica obrigações ou 
quaisquer outras responsabilidades legais da nossa parte, incluindo as relativas 
aos direitos de propriedade intelectual existente de terceiros, principalmente os 
direitos de patentes. Em particular, nenhuma garantia, expressa ou implícita, ou 
garantia das propriedades do produto no sentido jurídico é prevista ou implícita. 
Reservamo-nos o direito de fazer quaisquer alterações conforme o progresso 
tecnológico ou desenvolvimentos futuros.

Teste de eficácia de limpeza
As mãos de 18 voluntários saudáveis foram lavadas previamente, tratadas 
com um tipo médio de sujidade artificial e logo lavadas utilizando uma 
dose fixa de Estesol® FX™ PURE e de sabonete comum. Após cada 
procedimento de lavagem foram determinadas a sujidade residual e a 
eficácia de limpeza respetivamente. O teste demonstrou que a eficácia de 
limpeza da mesma dose de Estesol® FX™ PURE é mais do dobro que a do 
sabonete comum.

TESTES DE USUÁRIOS
Testes de aceitação do usuário
O Estesol® FX™ PURE foi provado em testes de aceitação extensivos 
por usuários finais. As profissões incluíram fabrico de papel e cartão, 
armazenagem, estaleiros e centros de distribuição de alimentos.  
Os usuários confirmaram o excecional poder de limpeza e a excelente 
sensação na pele do Estesol® FX™ PURE em comparação com os 
limpadores de mãos utilizados anteriormente.

INGREDIENTES 
AQUA (WATER), SODIUM LAURETH SULFATE, PEG-7 GLYCERYL 
COCOATE, COCOAMIDOPROPYL BETAINE, ISOPROPYL MYRISTATE, 
PEG-18 CASTOR OIL DIOLEATE, COCOYL METHYL GLUCAMIDE, 
SODIUM BENZOATE, CITRIC ACID, PROPYLENE GLYCOL,  
SORBIC ACID. 

Estesol® FX™ PURE
Limpador de mãos contra sujidades ligeiras - Sem perfume

FORMATOS

CÓDIGO DE 
STOCK FORMATO QUANTIDADE 

POR CAIXA DOSEADOR

EPU1L Recarga de 1 L 6 LGT1LDSSTH

EPU2LT Recarga de 2 L 4 LGT2FMSTH

Testes de aceitação do usuário
"O Estesol FX PURE deixa as minhas mãos com sensação de hidratação após o uso”

Estesol® FX™ PURE (N=54)

79%

Respostas dadas após 6 semanas de testes com o Estesol FX PURE

4 Concordo

3 Nem concordo
 nem discordo

2 Discordo

1 Discordo totalmente

5 Concordo plenamente

Testes de aceitação do usuário
"O Estesol FX PURE deixa as minhas mãos limpas após o uso"

4 Concordo

3 Nem concordo
 nem discordo

2 Discordo

1 Discordo totalmente

Estesol® FX™ PURE (N=54)

5 Concordo plenamente89%

Respostas dadas após 6 semanas de testes com o Estesol FX PURE

Testes de aceitação do usuário
P: Qual produto prefere?

77%

23%

Estesol® FX™ PURE Produto atual

N= Respostas de 54 trabalhadores dadas após 6 semanas de testes com o Estesol FX PURE

Teste de eficácia de limpeza
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Estesol® FX™ PURE Sabonete comum
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