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LIMPEZA | SUJIDADE INTENSA

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Espuma poderosa sem solventes para a limpeza das mãos com agentes 
de arrasto de farinha de milho e caroços de azeitona para remover óleos 
e gorduras incrustados. Levemente perfumado.

INDICAÇÕES
Para uso em ambientes industriais para remover de maneira eficaz 
sujidades intensas tais como óleo, gordura, fuligens, lubrificantes e 
sujidade em geral.

MODO DE APLICAÇÃO
• Aplicar uma dose diretamente sobre as mãos sujas antes de

acrescentar água
• Esfregar bem para diluir a sujidade
• Acrescentar um pouco de água e continuar a esfregar
• Enxaguar com água abundante e secar completamente FORMATO: ESPUMA

Limpador de mãos contra sujidades intensas

CARACTERÍSTICAS BENEFÍCIOS

Fórmula sem solventes 
altamente eficaz

Especialmente formulado para oferecer o mesmo alto nível de limpeza normalmente associado aos produtos para a 
limpeza que contêm solventes. Remove de maneira eficaz óleos, gorduras, fuligens e lubrificantes.

Tecnologia de espuma 
patenteada

Doseado em agradável espuma instantânea para uma limpeza mais rápida. Durante o uso, o exclusivo formato em espuma 
espalha-se de maneira rápida e fácil emulsificando a sujidade para uma limpeza completa e eficaz. Enxagua-se facilmente.

Limpeza rápida Nos testes realizados com usuários finais, 80% dos trabalhadores indicaram que o Solopol® GFX™ limpava as mãos rápido 
ou muito rápido.

Preferido pelos usuários Nos testes realizados em situações reais com usuários finais, 87% dos trabalhadores preferiu o Solopol® GFX™ em 
comparação com os produtos de limpeza que usavam.

Certificação Ecolabel da UE1 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

Muito económico Uma pulsação no doseador proporciona a quantidade adequada para uma lavagem eficaz das mãos, o qual supõe 50% 
menos de produto necessário para uma lavagem eficaz das mãos em comparação com os limpadores de mãos em loção 
comuns. Cada recarga proporciona mais do dobro de lavagens de mãos eficazes em comparação com os limpadores de 
mãos em loção comuns. Reduz os custos de manutenção e o espaço para armazenagem requerido.

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

Fórmula delicada Testado dermatologicamente para verificar e confirmar que este produto não causa irritação dérmica.

Contém agentes de arrasto 
de farinha de milho e de 
caroços de azeitona

Os agentes de arrasto de farinha de milho e de caroços de azeitona estão em suspensão na espuma para oferecer uma 
limpeza profunda sem danificar a pele. Os agentes de arrasto são facilmente enxaguados, evitando assim o entupimento 
dos esgotos e canalizações.

Ideal para uso frequente Clinicamente comprovado para não irritar e ser delicado para a pele. Fórmula não agressiva que deixa as mãos limpas, 
frescas e com uma sensação de suavidade e hidratação. Os ensaios clínicos demonstraram que após um uso repetido e 
diário, a função barreira da pele mantém-se em condições saudáveis. Nos testes realizados com usuários finais, 78% dos 
trabalhadores referiram que sentiam as suas mãos suaves e cuidadas após utilizar o Solopol® GFX™.

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

Formulado com o pH natural da pele 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.

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 itens que contenham alimentos. Certificado por 
HACCP Internacional3.

Certificação ECARF3 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

Contém emolientes Ajuda a prevenir o ressecamento da pele, deixando as mãos com uma sensação de suavidade e firmeza.

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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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 e pulsos de pessoas a partir de 16 
anos.

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 Solopol® GFX™ no processo de produção da borracha não influi na 
resistência de coesão da borracha. 

TESTES DE EFICÁCIA
Fórmula delicada
O Solopol® GFX™ 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).

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 com 2,8 ml (uma 
pulsação) de Solopol® GFX™ e 6 ml de um produto da concorrência. 
A sujidade residual e a eficácia de limpeza foram determinadas 
respetivamente após cada procedimento de lavagem. O teste demonstrou 
que a eficácia de limpeza de uma pulsação (2,8 ml) de Solopol® GFX™ é 
significativamente melhor que 6 ml do produto da concorrência testado.

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 Solopol® GFX™ 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.  mpacto 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 potencial para 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 Solopol® GFX™ 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/abput-seal

Certificação HACCP
Este produto e o doseador Solopol® GFX com o qual será 
utilizado, têm certificação HACCP International como 
sendo inocuos para os alimentos e apropriados para o uso 
em instalações alimentares que aplicam um Programa de 
Segurança Alimentar baseado no HACCP.

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.

Solopol® GFX™
Limpador de mãos contra sujidades intensas

Avaliação da barreira cutânea 
- Repetição de lavagens
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2.8ml Solopol® GFX™ 6ml concorrente

Teste de lavagem repetida
A avaliação dos efeitos do Solopol® GFX™ 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. 
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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.

Testes de aceitação do usuário
O Solopol® GFX™ foi provado por usuários finais em testes de 
aceitação extensivos. As profissões incluíram reparação de 
automóveis e carroçaria, manutenção, automatização, transporte, 
fabrico de ferramentas, produtos de metal, produtos de lã de rocha 
e componentes automotivos. Os usuários confirmaram o excecional 
poder de limpeza, a excelente sensação na pele e a velocidade de 
limpeza do Solopol® GFX™  em comparação com os limpadores 
de mãos comuns utilizados anteriormente para remover sujidades 
intensas.

Testes de aceitação do usuário
P: Qual produto prefere?

Solopol® GFX™ Produto atual

N=89. Respostas dos trabalhadores dadas após 4 e 9 semanas de testes com o GFX

87%

13%

Testes de aceitação do usuário
P: Como limpa as suas mãos o produto?

4 

3 

2 

1 Nada bem

Solopol® GFX™ (N=91) Produto atual (N=92)

5 Muito bem

Respostas dos trabalhadores dadas após 4 e 9 semanas de testes com o GFX

84%

57%

INGREDIENTES
AQUA (WATER), ZEA MAYS (CORN) KERNEL MEAL, OLEA
EUROPAEA (OLIVE) SEED POWDER, SODIUM LAURETH SULFATE,
SULFATED CASTOR OIL, CAPRYLOYL/CAPROYL METHYL
GLUCAMIDE, DISODIUM LAURETH SULFOSUCCINATE, GLYCERYL
OLEATE CITRATE, OLEIC ACID, SODIUM BENZOATE, XANTHAN
GUM, CITRIC ACID, POTASSIUM SORBATE, PARFUM (FRAGRANCE).

Solopol® GFX
Limpador de mãos contra sujidades intensas

Solopol® GFX 

Para proteção de patente associada ao sistema Solopol® GFX™, consulte
www.scjp.com/patents

Testes de aceitação do usuário
P: Quão rápido limpa as suas mãos o produto?

4 

3 

2 

1 Nada rápido 

Solopol® GFX™ (N=45) Produto atual (N=49)

5 Muito rápido

80%

55%

Respostas dos trabalhadores dadas após 4 e 9 semanas de testes com o GFX

Testes de aceitação do usuário
P: Quanto gosta da sensação que deixa o produto

após o uso?

4 

3 

2 

1 Desgosta muito

Solopol® GFX™ (N=91) Produto atual (N=92)

5 Gosta muito

82%

50%

Respostas dos trabalhadores dadas após 4 e 9 semanas de testes com o GFX

Testes de aceitação do usuário
"Após o uso, sinto a minha pele suave e cuidada"

4 

3 

2 

1 Discorda plenamente

Solopol® GFX™ (N=45) Produto atual (N=49)

5 Concorda plenamente

78%

39%

Respostas dos trabalhadores dadas após 4 e 9 semanas de testes com o GFX
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