
 

 

 

 

                                                                         Ficha técnica 
 

SWIPEX – TOALHETES DE LIMPEZA 
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Observação: Esta ficha substitui todas as procedentes. As directivas nesta documentação resultam das nossas provas e da nossa experiência e são 
comunicadas de boa fé. Dada a diversidade de materiais existentes e, visto que não controlamos as modalidades de aplicação, não devemos ser expostos a 
nenhuma responsabilidade no que se refere aos resultados obtidos e a possíveis prejuízos procedentes de um uso incorrecto e não adaptado. Por essa 
razão aconselha-se sempre fazer provas prévias próprias de acordo com as circunstâncias específicas. Soudal reserva-se ao direito de alterar os seus 
produtos sem aviso prévio.  
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Dados técnicos: 
 

Base  
Toalhetes impregnados de fio não trançado com 
uma mistura de solventes, biodegradável, não 
iónico tensioativo e emolientes para a pele 

Consistência  Toalhetes impregnados de fio não trançado  

Densidade da formula líquida  0,995  

   
 
Descrição: 
Toalhetes de limpeza de fio não trançado, 
impregnados com uma fórmula líquida para 
remoção da pintura e outras manchas associadas, 
tais como tintas, adesivos, selantes, óleos e graxa, 
de mãos, de ferramentas e de superfícies duras no 
geral.  
 
Aplicações: 
- Limpeza e remoção de resíduos de selantes não 
curados  
- Limpeza de ferramentas, superfícies, etc., de 
tinta, óleo, adesivos e gorduras, etc. 
- Remoção de óleo, manchas de selantes, adesivos, 
de graxa, etc., de mãos 
 
Apresentação: 
Embalagem: bolsa com 20 toalhetes ou tubo de 
plástico com 80 toalhetes. 
 
Conservação: 
24 meses na embalagem fechada, conservada em 
local seco e fresco, entre +5°C e +25°C. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materiais: 
Indicado para todas as superfícies não porosas. Um 
teste prévio de compatibilidade é necessário para 
algumas tintas e revestimentos lacados, uma vez 
que, podem ser afectados pelo Swipex.  
Não utilize sobre superfícies porosas, como 
madeira não tratada ou pedra natural. 
  
Modo de Emprego: 
Remova o toalhete da embalagem e limpe sobre a 
superfície para remover a sujidade. A sujidade será 
absorvida pelo toalhete de limpeza. Deixe a 
superfície secar.  
Re-armazenar a embalagem fechada para reter a 
humidade dos restantes toalhetes. 
 

Conselhos de segurança:  
Manter fora do alcance das crianças. Evite o 
contacto com os olhos e pele ferida. No caso de 
contacto com os olhos, lavar abundantemente 
com água e procure conselho médico. Não limpe 
por meio de água sob pressão.  
 
Observações:  
Teste a compatibilidade do produto com todo o 
tipo de tintas e revestimentos lacados, num local 
não visível. 
 
 
 
 


