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Composição: 
 
SUPE - AL é uma pasta "lava mãos" concebida à 
base de tensioactivos, solventes não aromáticos, 
microesferas de polietileno, substâncias 
amaciadoras da pele, bactericidas, emulsionantes, 
óleos essenciais, conservantes e estabilizantes. 
 
 

 

Características: 
 
Aspeto: Pasta  
Cor: Amarelo opaco 
Aroma: Lima/Limão 
pH: 7,1 - 7,9 
% Matéria Ativa: 31,0 - 35,0 
 

 
 

Propriedades: 
 
SUPE - AL é um produto de excelente qualidade 
para a lavagem de mãos, eliminando todos os tipos 
de sujidade, especialmente tintas e óleos.  Na sua 
conceção SUPE - AL combina alguns tensioactivos 
com solventes não aromáticos, que aliados a 
bactericidas e substâncias amaciadoras da pele e 
microesferas de polietileno, permite uma limpeza 
em profundidade, combatendo em simultâneo as 
dermatites industriais, destruindo as bactérias que 
normalmente se desenvolvem na pele. As 
microesferas de polietileno facilitam a limpeza em 
profundidade das mãos e evitam o entupimento 
das canalizações, dado que são arrastadas com 
grande facilidade pela água. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campo de aplicação: 
 
SUPE - AL destina-se a ser utilizado em todos os 
tipos de indústria, onde se exija uma limpeza eficaz 
das mãos que destacamos: Metalomecânica, 
Reparação e Construção Naval, Artes Gráficas, 
Ramo Automóvel, Reparação de Pesados, Carga 
e Passageiros, Aeronáutica, Etc. 
 
Modo de emprego: 
 
SUPE - AL deve ser utilizado antes de molhar as 
mãos para se obterem melhores resultados.  
Retirar uma pequena quantidade de SUPE - AL e 
esfregar suavemente as mãos secas até se 
emulsionar com a sujidade, passando 
seguidamente com água limpa.  
 
Armazenagem: 
 
Sem cuidados especiais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As informações contidas nesta ficha técnica, são meramente indicativas, baseando-

se no conhecimento e experiência atuais, podendo ser alteradas a qualquer 

momento, sem aviso prévio. Dado que a utilização do produto, não está controlada 

pela Lisquimica, esta não poderá ser imputada de qualquer responsabilidade por 

danos ou perdas ocasionadas por uma utilização incorreta ou descuidada. 
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