Protexins Plus

Creme protector insolúvel em água, especial para as mãos.Protege a pele em condições de trabalho húmidas.
Protexin Plus é um creme especial de protecção para as mãos e rosto, que oferece uma receita inovadora: graças ao seu sistema emulsionante múltiplo, (água / óleo
/água), este creme também tem propriedades de proteção e regeneração.ProtexinPlus estabiliza a barreira cutânea congestionada pelo contacto com substâncias
profissionais e promove a regeneração. Os componentes de longa duração, hidratantes e nutritivos , associados ao alpha bisabolol, o princípio activo da camomila,
conferem ao Protexin Mais excepcionais propriedades regenerativas.
O efeito dermo-protector baseia-se nas propriedades regenerativas da barreira dos óleos e sobre as propriedades adstringentes dos taninos da hamamélis.
As características do Protexins Plus permitem reduzir significativamente a maceração da pele debaixo da roupa de trabalho oclusiva ou de protecção individual
obstrutivos.. Protexins Plus não contém corantes, silicone, nem perfume: é adequado para uso na indústria alimentar.
Campos de aplicação:
• Indústria química, construção civil, indústria mecânica (substâncias à base de água)
• Cerâmicas e azulejos
• Indústria Alimentar e restauração
• Horticultura, jardinagem
• Cabeleireiros, tricotagem
Protege contra:
• Os ácidos fracos, álcalis, soluções aquosas, óleo de corte
• Colorantes à base de água
• Sais e detergentes
• Cimento, cal, fertilizante
• Vestuário de trabalho obstrutivo
INSTRUCÇÕES: Aplique o creme na pele limpa e seca e deixe-o absorver a fim de formar uma película fina e invisível que previne o contacto directo com as substâncias a
manejar. Em caso de agressão severa repita a aplicação durante o dia. Para retirar a película protectora no fim do dia molhar as mãos com água quente, aplique sabão e
enxague.
ASPECTO: cremoso, cor branco, delicada fragrância a perfume de leite.

Recomendado para
SUBSTÂNCIAS À BASE DE ÁGUA - Ácidos fracos, Álcalis, Soluções aquosas, Óleo de corte, Colorantes à base
de água, Sais e detergentes, Cimento, Cal, Fertilizante, Vestuário de trabalho obstrutivo

Perfomance:

Embalagens disponíveis
CÓDIGO

DESCRIÇÃO

PCS/CAIXA

CAIXAS/PLT

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

PCS/CAIXA

CAIXAS/PLT

00052

Tubo de 100 ml

24

114

30800

T-S800 recarga 800 ml

4

72

Artigos relacionados

Dispensador T-Small 800
ml

Comparação produtos
PROTEXINS PLUS

PROTEXSOL
PROFESSIONAL

Aspecto

Creme

Creme

Cor

Branco

Branco

Fragrância

Leite

Bouquet de flores

Tipo de sujidade

Ácidos fracos, Álcalis,
Soluções aquosas, Óleo de
corte, Colorantes à base de
água, Sais e detergentes,
Cimento, Cal, Fertilizante,
Vestuário de trabalho
obstrutivo

Óleo, Graxa, Lubrificantes,
Sujidade pesada, Pó de
metal, Grafite, Carbono
preto, Tintas, Vernizes,
Solventes, Colas, Resinas,
Fibra de vidro

Solvente

Não

Não

Emoliente/Umectante

Estéres Emolientes,
Bisabolol

Glicerina

Precisa enxaguar

Não

Sí, depois do trabalho

Formatos disponíveis

Tubo de 100 ml

Tubo de 100 ml

pH

6.0 +/- 0.1

5.5 +/- 0.1

Número de lavagens

-

-

Antibacteriano

Não

Não

Abrasivo

Não

Não

Poder limpador

