We KNOW HOW

A CIMAI é um
PARCEIRO
para os seus
clientes

SKY GERM

FICHA TÉCNICA
TECHNICAL
INFORMATION SHEET

CÓDIGO DE PRODUTO
00614

FAMÍLIA
química professional
O gel de banho SKYGERM
oferece um AROMA
AGRADÁVEL A MEL e uma
PROTECÇÃO
ANTIBACTERIANA
PROLONGADA. A sua
formulação contendo
compostos tensioactivos,
amaciadores da pele e
microbicidas é
EXTREMAMENTE EFICAZ NO
COMBATE À
PROLIFERAÇÃO
BACTERIANA, deixando
todavia a pele muito
macia.
O SKY GERM é TAMBÉM
UTILIZADO COMO
SABONETE LÍQUIDO.

Gel de banho e lava mãos antibacteriano

PROPRIEDADES:
Gel branco nacarado de alta
viscosidade, pH neutro,
composto de ingredientes
humectantes e suavizantes
especiais, à base de óleos
vegetais naturais, deixando a
pele mais macia e saudável.
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PRECAUÇÕES:
Não requer cuidados especiais.
No caso de ingestão contactar
o Centro Antivenenos (808 250
143).

ARMAZENAGEM:

Proteger o produto do frio e
calor intenso. A embalagem
Especialmente formulado para d e v e p e r m a n e c e r b e m
utilização em lares de 3ª idade, fechada quando o produto não
casas de repouso, centros está a ser utilizado.
sociais, clínicas, ginásios, hotéis,
infantários e em todas os locais
CLASSIFICAÇÃO:
onde seja necessária a
higienização das mãos e do
Consultar a Ficha de Dados de
corpo.
Segurança do Produto.

USO RECOMENDADO:

MODO DE UTILIZAÇÃO
As informações contidas neste
catálogo são baseadas na nossa
experiência, não substituem, no
entanto, ensaios preliminares que
deverão sempre ser feitos, uma vez
que as condições de aplicação dos
produtos estão fora do nosso
controlo. A CIMAI apenas se
responsabiliza pela manutenção
das características dos produtos de
acordo com a nossa especificação.

espuma e enxaguar com água.

EMBALAGEM:

5 Kg /5 Lt (Código de produto
E s p a l h a r u m a p e q u e n a 00616)
quantidade de SKY GERM nas
mãos húmidas, esfregar bem
até ao desenvolvimento de
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