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O nosso DEPARTAMENTO TÉCNICO 
atenderá sem compromisso 

qualquer dúvida ou pergunta sobre 
o produto ou a sua aplicação. 

Tel. (+34) 902.116.836 

NOTA: A garantía de Thomil, S.A., limita-se à qualidade do produto, recusando qualquer responsabilidade derivada de uma utilização inadequada. 
 

 

Descrição:  
Creme neutro superactivo para sujidades extremas e 
persistentes. Contém tensioactivos e solventes de amplo 
espectro que permitem eliminar todo o tipo de restos como: 
gorduras,  óleos industriais, fuligem, vernizes,... Com micro 
esferas de PVC. 

Aplicações:  
Para a lavagem das mãos em oficinas, bombas de gasolina, 
matadouros, artes gráficas em geral, nas que depois de 
manipular gorduras e óleos se requer uma limpeza rápida e 
profunda. 

Características Técnicas:  
*PROPRIEDADES: 
Acção enérgica contra a sujidade. Eficaz poder de limpeza. 
Elimina os resíduos e gorduras entranhadas. Ideal para o cuidado 
da pele. Produz uma espuma fina que elimina restos de gorduras 
e óleos industriais em unhas e pele graças às micro esferas de 
PVC. Não danifica a pele. Perfumado. 
*ESPECIFICAÇÕES: 
 ASPECTO …….................... Massa Consistente. 
 COR ……………..................  Branco. 
 ODOR ……………...............  Perfumado. 
 PH (20º) ………….................  7 - 8. 
*COMPOSIÇÃO: 
Tensioactivos aniónicos e não iónicos. Solventes alifáticos. 
Perfume.Perfume. 

Modo de Utilização:  
Pôr uma pequena quantidade de creme nas mãos secas. 
Esfregar até eliminar a sujidade. Enxaguar depois com 
abundante água e secar. 

HAHA048: Balde de 10 lt. 
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Pictogramas de uso:Pictogramas de uso:Pictogramas de uso:Pictogramas de uso:    

Empresa certificada por BVQI: 
ENAC Nº 03/C-MA007/ISO 14001 
GESTÃO AMBIENTAL 

TENSIOACTIVOS BIODEGRADÁVEIS CONFORME: 
Regulamento 648/2004/CE 

Pictogramas de sPictogramas de sPictogramas de sPictogramas de sinainainainalizalizalizalização:ção:ção:ção:    

Apresentação: 

REGISTO GERAL SANITÁRIO DE 
ALIMENTOS: 37-00000271/M 

Advertências: 
Em caso de ingestão acidental, consultar o Centro Informação 
Antivenenos (CIAV). Tel. 808250143 

Conservação e Armazenagem: 
Guardar na embalagem original bem fechada mantendo-o afastado do frio 
e calor intenso. Evitar que congele. Não expor a radiação solar directa. 

Segurança e Manejo: 
Não ingerir. Manter fora do alcance das crianças.  Ficha de 
Dados de Segurança à disposição do utilizador profissional 
que a solicite. USO PROFISSIONAL. 


