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Observação: Esta ficha de dados técnicos substitui as versões anteriores. As diretivas presentes nesta documentação são o 
resultado dos nossos ensaios e da nossa experiência, e são submetidas de boa-fé. Dada a diversidade de materiais e 
substratos existentes, e ao grande número de possíveis aplicações, que estão fora do nosso controle, não podemos aceitar 
qualquer responsabilidade pelos resultados obtidos. Uma vez que o projeto, a qualidade do substrato e as condições de 
aplicação estão fora do nosso controle, não são aceites quaisquer obrigações sob esta publicação. Em qualquer situação, 
recomendamos a realização de experiências preliminares. Soudal reserva-se o direito de modificar produtos sem aviso prévio.

Soudal Produtos Químicos, Lda Estrada Terras da Lagoa PT- 2635-060 Rio de Mouro
Tel: +351-219.244.803 Fax: +351-219.244.805 www.soudal.com

Especificações
Consistência Gel
Densidade** Ca. 1,04 g/ml
Teor de acidez pH 6 +/- 1
* Estes valores podem variar em função de fatores ambientais, tais como temperatura, humidade e tipo de substratos. ** A 
informação refere-se ao produto totalmente curado.

Descrição do produto
Soudal Swipex Limpeza das Mãos é um 
produto de limpeza para as mãos, altamente 
eficiente, com microgrânulos. Especialmente 
concebido para remover a sujidade mais difícil 
das mãos. Adequado para cola, silicone, 
espuma de poliuretano, tinta e óleo. Contém 
sericina com efeito hidratante que mantém a 
pele suave.

Propriedades
 Adequado para a limpeza das mãos
 Excelentes propriedades de limpeza
 Contém produtos para o cuidado da pele
 Contém microgrânulos abrasivos
 Não antibacteriano

Aplicações
 Limpeza das mãos

Embalagem
Cor: vermelho
Embalagem: Garrafa de 1 L com doseador

Prazo de validade
3 anos na embalagem fechada, conservada 
em ambiente fresco e seco, com temperaturas 
entre +5°C e +25°C. Usar até 12 meses após 
abertura. O produto pode turvar ou solidificar, 
parcialmente, com temperaturas abaixo de 
0°C. Contudo, poderá ser utilizado após 
liquefação.

Método de aplicação
Coloque a quantidade necessária nas mãos, 
esfregue até emulsão total da sujidade e 
enxague cuidadosamente. De maneira a 
aumentar o potencial de limpeza do produto, 
recomendamos que não molhe as mãos antes 
de aplicar o produto, nem adicione água 

durante a emulsão da sujidade.
  

Recomendações de Saúde e de Segurança
Em caso de contacto com os olhos, lavar 
imediatamente com água abundante. Procure 
aconselhamento médico se a irritação persistir. 
Ingestão: lave a boca com água abundante 
para evitar ingestão do líquido. Contacte um 
médico.

Observações
 O produto está submetido às obrigações 

previstas no Regulamento EC 1223/2009, 
do Parlamento Europeu e Concelho de 30 
de novembro de 2009, para produtos 
cosméticos. O produto não está sujeito à 
obrigação de partilha de informação na 
cadeia de distribuição, conforme prescrito 
no Título IV do Regulamento EC 
1907/2006 de 18 de dezembro de 2006 
(REACH) conforme o disposto na letra B 
da cláusula 6 do art. 2.

 CPNP NOTIFICAÇÃO NÚMERO (REF. 
ART 13 - Regulamento (CE) n.º 
1223/2009) - N.° 1876602.

Responsabilidade
O conteúdo da presente ficha de dados 
técnicos é o resultado de testes, monitorização 
e experiência. Possui um caráter geral e não 
constitui nenhum tipo de responsabilidade.


