
 
 

SWARFEGA ORANGE
Creme Lava Mãos Isento de Solventes 

SWARFEGA ORANGE é um creme de limpeza para as mãos com grandes sujidades 
TOTALMENTE ISENTO de SOLVENTES, indicado para ser utilizado nos mais 
diversos sectores, tais como todos os ramos da Indústria, área Automóvel, etc.  

NATURALMENTE PODEROSO: A avançada formulação de SWARFEGA 
ORANGE, que contém ingredientes naturais, remove rápida e eficazmente todo o 
tipo de sujidades, óleos, massas consistentes, etc.:  

PROTECTOR: SWARFEGA ORANGE é um produto HIPOALERGÉNICO, não 
contendo quaisquer solventes — elementos causadores da secura da pele, e contendo 
glicerina e extracto de gérmen de trigo (substâncias hidratantes e humidificantes), 
deixando na pele uma sensação de bem-estar inigualável;  

 LIMPEZA PROFUNDA: Os seus microgrânulos de polietileno totalmente esféricos, 
actuam como múltiplas escovas, removendo com eficácia a sujidade mais aderente 
sem danificar a pele;  

VERSÁTIL: Pode ser utilizado com ou sem água;  

AGRADÁVEL: SWARFEGA ORANGE é uma loção rica e cremosa que actua 
rapidamente, deixando nas mãos um suave cheiro a laranja. 

• DESCRIÇÃO: Creme de cor alaranjada com agradável cheiro a laranja.  

• COMPOSIÇÃO: Uma mistura de agentes de limpeza não iônicos de qualidade cosmética, com glicerina, extracto de gérmen de trigo 
e microgrânulos de polietileno. 

• CARACTERÍSTICAS: pH: 7,5 a 8,5 (Neutro) a 25 C  Densidade: 0,980 a 25 C.  

• INFORMAÇÃO REGULAMENTAR: Todos os componentes cumprem com todo as Directivas Europeias aplicáveis, 
nomeadamente com a Directiva de  Produtos Cosméticos 76/768/CEE e seus Aditamentos.  

• BIODEGRADABILIDADE: Este produto é biodegradável (pode ser descarregado livremente nos esgotos) 

•  ARMAZENAMENTO: Armazenar nas embalagens originais e proteger de temperaturas extremas.  
 

Para obter o máximo de higiene e economia, utilize sempre os sistemas de dosear da DEB.  
SWARFEGA ORANGE faz parte do SISTEMA COMPLETO DE HIGIENE E PROTECÇÃO DA DEB. Para uma 
optimização de custos e resultados na prevenção das doenças profissionais, é favor contactar a DEB Portugal.  

Deb Portugal Quimícos, Lda 

Produto Testado 
Dermatológicamente  testado numa instituição reconhecida  
Provado por muitos anos de uso e milhões de aplicações.

Disponível: 
Recarga de 4 Litro 
Boiões de 4,5 Litros 
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