
Características deste produto e campos de aplicação
MAXMÃOS é uma pasta-gel biodegradável para limpeza das mãos que não contém soda nem areia em sua 
formulação. Tem aroma suave e agradável de limão e a sua formulação equilibrada permite um baixo 
consumo com ótimo resultado de limpeza.  

MAXMÃOS foi desenvolvida com esfoliantes utilizados na indústria cosmética, portanto não agride a pele 
humana e evita o entupimento das tubulações.

MAXMÃOS contém matérias primas próprias para o contato com a pele humana, além de conter em sua 
fórmula um hidrante, o que ajuda a reduzir o ressecamento da pele no caso de uso prolongado.

MAXMÃOS é indicada para a limpeza das mãos, especialmente para aquelas sujidades que exigem um 
desengraxante para a remoção de graxas e óleos.  

Para os casos de repetidas limpezas diárias das mãos, MAXMÃOS também pode ser utilizada sem água; basta 
aplicar o produto, fazer a fricção devida com as mãos, para soltar a sujidade, e retirar os resíduos com uma 
toalha de papel.

Não recomendamos a utilização do Gel MAXMÃOS como limpador bactericida; sempre que a limpeza das 
mãos preceda atividades como refeições ou contato com áreas feridas no corpo humano ou animal, bem 
como outras atividades que exijam assepsia total das mãos, utilizar, após a limpeza com MAXMÃOS, os 
produtos próprios para essa finalidade.

Mantenha o produto fechado, em sua embalagem original, longe do alcance de crianças e animais 
domésticos. MAXMÃOS é um produto químico, seu uso requer cuidados, leia a Fispq do produto. Economize 
água e recursos, sempre que possível, evite o uso de água para a limpeza das mãos, quando não, utilize água 
com máxima moderação – preserve o meio-ambiente. 

COMPOSIÇÃO BÁSICA: D'limoneno, Essência, Tensoativo/surfactante, Solvente biodegradável, 
Alcalinizante, Óleo mineral, Regulador de viscosidade, Sequestrante e veículo.

Disponível em baldes de 2,5 Kg em caixas com 06 unidades. Validade do produto 12 meses após a data de 
fabricação.



Características físico-químicas

Estado físico

Densidade

Odor

Gel viscoso

De 0,99 a 1,03 g/cm³

Cítrico

Nota: As informações aqui contidas representam o nosso melhor conhecimento a respeito do produto e sua 
aplicação, são fornecidas de boa-fé, porém, a Pluralquímica não responde por aplicação inadequada, porque 
não pode controlar situações decorrentes da experiência com a aplicação do produto na obra e só garante a 
qualidade do produto em sua embalagem original e lacrada.

Para mais informações, procure a nossa assistência técnica pelo telefone  ou pelo e-mail (15) 3384 4006
plural@pluralquimica.com.br

pH - puro 6 - 9

Solubilidade Solúvel em água

Ponto de fulgor N/A


