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SCRUBS 

Toalha para limpeza das mãos     

 

Descrição do Produto 

O SCRUBS® são toalhas pré-umidecidas para limpeza das mãos. Seu grande diferencial é possibilitar uma limpeza eficaz 
em qualquer lugar, a qualquer hora, sem utilizar água, detergentes ou pano. 
SCRUBS® não gera efluentes para tratar, ou seja, não gasta água. Além disso, não há necessidade de deslocamento até 
uma torneira deixando seu ponto de trabalho. SCRUBS® estará ao seu alcance. SCRUBS® limpa praticamente qualquer 
tipo de resíduo. Sua textura especial absorve a sujeira e não deixa que a mesma seja transferida de volta para suas mãos. 
SCRUBS® também pode ser usado para limpeza de equipamentos, ferramentas, etc... 
SCRUBS® é usado diariamente por milhares de pessoas. É produto consagrado nos USA e na Europa. 
Nossos vendedores estão a disposição para lhe mostrar o quanto sua empresa irá economizar utilizando SCRUBS® 
para limpeza das mãos. 
 

Características do Produto 

 Fórmula cítrica que atua em conjunto com a especial ação abrasiva da toalha de limpeza; 
 É a maneira mais eficiente de limpar as mãos longe da pia; 
 Rápido para soltar, dissolver e absorver graxa e sujeira; 
 Não transfere a sujidade de volta para a mão; 
 Super. eficiente e seguro; 

 

Métodos de Aplicação 
Para conseguir melhores resultados com SCRUBS® deve-se utilizar a toalha umidecida por esfrega entre as mãos 
removendo a sujidade. 
 

 
 
 
 
 
 
 
EMBALAGEM: 
Caixa com 6 potes 
(72 toalhas cada pote) 
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Estocagem e Armazenamento 

O SCRUBS® não deve ser armazenado junto com materiais oxidantes fortes, fontes de ignição e calor excessivo. A 
embalagem deve ser mantida bem fechada, em lugar fresco e arejado. 

O prazo de validade do produto é de 730 dias. 
 

Informações de Segurança 

Leia atentamente todas as indicações de perigos de segurança, precauções e primeiros socorros encontrados na FISPQ 
(Ficha de informações de segurança sobre produtos químicos) antes de manusear ou usar o produto. 

Para informações complementares entrar em contato com nosso departamento técnico.  

 

Limitações e Responsabilidades 

As informações contidas neste boletim técnico são baseadas em nossas experiências de laboratório e de campo. A 
utilização em condições e/ou ambientes diferentes dos conhecidos podem alterar um ou vários dos dados apresentados 
nesta publicação, e, nestes casos, nossa responsabilidade estará restritas às informações por nós confirmadas e/ou 
alteradas após a apresentação pelo usuário de suas condições de uso.  

A ITW não outorga garantias, explicitas ou implícitas de comercialização ou uso para um propósito particular desse 
produto. É de responsabilidade do usuário determinar se o produto ITW é adequado para um propósito particular e 
para o método de aplicação.  

As responsabilidades da ITW no período de garantia se limita a reposição do material, desde que comprovada por 
validação técnica em campo, e que todos os cuidados descritos neste boletim, foram tomados. A ITW não assume 
nenhuma responsabilidade por danos incidentais ou consequenciais, como perda de lucro, negócios ou rendimentos 
de qualquer maneira relacionados ao produto, não obstante a teoria legal em que a reivindicação é baseada. 

 


