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LIMPEZA | SUJIDADE INTENSA 

FORMATO: TOALHETES

CARACTERÍSTICAS BENEFÍCIOS

Altamente eficaz Tecido resistente impregnado com ingredientes de limpeza de sujidades intensas para produzir um toalhete 
húmido que remove de forma eficiente e prática óleos, gorduras e a sujidade em geral.

Resistente Toalhetes resistentes, extra grandes e absorventes que atuam de forma rápida e eficaz sem deixar uma 
sensação pegajosa após o uso.

Não é necessário água Os toalhetes impregnados absorvem os contaminantes da pele não sendo necessário enxaguar com água.

Contém emolientes Ajudam a prevenir o ressecamento proporcionando uma sensação de suavidade na pele após o uso.

Versátil e útil Baldes práticos e fáceis de usar, podem ser usados no local de trabalho para uma limpeza rápida ou durante 
os deslocamentos para trabalho remoto quando não haja disponibilidade de instalações adequadas para a 
lavagem das mãos.

Aroma cítrico agradável Torna o produto agradável de usar deixando um aroma fresco na pele.

Prático Os toalhetes são dispensados numa embalagem prática e fácil de usar.

Isento de silicone O produto não apresenta efeitos adversos em caso de contacto prévio à aplicação de pintura ou 
revestimento de superfícies.   
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DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Toalhetes resistentes e extra grandes para usar sem água. Impregnados 
com potentes agentes de limpeza à base de solventes para a remoção 
de um largo espectro de contaminantes.

INDICAÇÕES
Para utilização sem água diretamente no local de trabalho em ambientes 
industriais ou por trabalhadores móveis para a remoção da sujidade 
industrial. 

MODO DE APLICAÇÃO

•  Utilizar um único toalhete diretamente nas mãos

• Esfregar bem para diluir a sujidade

• Não é preciso enxaguar

• Depositar os toalhetes usados no caixote do lixo. Não atirar para a   
 sanita
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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.

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.

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 de forma independente sobre a toxicidade humana 
e a estabilidade do produto. Foi declarado seguro para o uso previsto, 
cumprindo todos os requisitos regulamentares pertinentes.

INGREDIENTES
AQUA (WATER), TRIDECETH-10, DIMETHYL GLUTARATE, 
TRIDECETH-5, PROPYLENE GLYCOL, DIMETHYL SUCCINATE, 
COCAMIDOPROPYL BETAINE, DIMETHYL ADIPATE, DIAZOLIDINYL 
UREA, IODOPROPYNYL BUTYLCARBAMATE, PEG-4, PEG-4 
DILAURATE, PEG-4 LAURATE, PARFUM (FRAGRANCE).
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