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Para outras informações: 

Solicite literatura do produto e Fichas de Instrução de Segurança do Produto Químico, ou ligue para (+55) 18 2101 8989. 

Ou visite o nosso website em: www.prudemplast.com.br. 

 

As informações contidas nesta Ficha Técnica correspondem a dados coletados em diversas referências de conceituada credibilidade, e refletem nosso melhor 

conhecimento para manuseio deste produto sobre condições normais, entretanto a Prudemplast Química Industrial não fornece garantias a respeito das 

informações aqui apresentadas, portanto as mesmas devem ser utilizadas como referencial sujeito a questionamentos, não se responsabilizando por qualquer 

dano que eventualmente venha a ocorrer pelo uso dessas informações. 
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LIMPADOR PASTOSO ISONEW 
CÓDIGO: FT - 045 

 

Especificações Técnicas 
 

Pasta Limpadora Desengraxante 
 

1. DESCRIÇÃO 

 LIMPADOR PASTOSO ISONEW é um produto hidrossolúvel, possuidor de ação desengraxante. Promove a remoção 
de graxas, óleos e sujeiras comuns das mãos proporcionando também ao usuário conforto e limpeza adequada para a pele. 

LIMPADOR PASTOSO ISONEW mantém a oleosidade natural da pele das mãos, não ocasionando assim o ressecamento da 
pele. 
 

2. APLICAÇÕES 

 LIMPADOR PASTOSO ISONEW pode ser usado em pequenas quantidades, surtindo assim o efeito desejado. 

LIMPADOR PASTOSO ISONEW foi desenvolvido para limpeza e desengraxe das mãos, além de deixá-las suavemente 
perfumadas. Não provoca qualquer ataque à superfície da pele, não a resseca e não provoca rachaduras pelo uso contínuo. 
 

3. INSTRUÇÕES DE USO 

 Aplicar uma pequena quantidade da pasta LIMPADOR PASTOSO ISONEW nas mãos e braços a seco, esfregar 
durante 1 minuto, enxaguando-os em seguida. Para remoção de graxas nas unhas e cutículas, esfregá-las com uma escova 
antes de enxaguá-las. 
 

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

Estado Físico Semi-sólido 

Aparência Pastoso 

Cor Branca  

Odor Cítrico 

pH (solução 1%) 9,0 – 10,0 

Densidade Aparente (g/cm
3
) 0,830 – 0,870 

Solubilidade em água Total 

Corrosão Negativa 

Validade  12 meses 

 
5. COMPOSIÇÃO 
 Hidrocarbonetos Alifáticos, Brancol e Coadjuvantes. 
 

6. MANUSEIO E SEGURANÇA 

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. 
 O manuseio do produto deve ser realizado com a utilização dos EPI's que constam na FISPQ. 
 

7. EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO 

 LIMPADOR PASTOSO ISONEW é comercializado em caixas com vinte e quatro embalagens de 250 mL, ou ainda 
em embalagens individuais de 2 Litros. 
 Armazenar em local coberto, fresco, seco, distante de fontes de calor, na embalagem original devidamente fechada. 


