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SUPER CREME DESENGRAXANTE EDUMAX 
PROCESSO ANVISA N° 25351.191980/2014-41 

 

 

PROPRIEDADE 
O SUPER CREME EDUMAX é um limpador desengraxante formulado com agentes umectantes e solventes, solúvel 

em água. Penetra, emulsifica e dissolve óleos, graxas e fuligem das mãos, em metais, plásticos, fórmica e cerâmicas, 

tendo uma ação de desengraxe rápida e eficiente. Não é inflamável e contém agentes umectantes que previnem o 

ressecamento das mãos. 

 

 

COMPOSIÇÃO QUÍMICA 
Petroleum distillates, paraffinum liquidum, oleic acid, monoxynol-9, ethanolamine, methylparaben, propylparaben, 
ci45100, parfum, aqua. 
 
 
 

INDICAÇÕES 

Indicado para indústrias, oficinas mecânicas, borracharias, gráficas e todos profissionais de manutenção e reparo. 
  
 

INSTRUÇÕES DE USO 

Antes de molhar as mãos, aplique aproximadamente 2,0g diretamente nas áreas a serem limpas. Esfregue por 

aproximadamente 30 segundos toda a superfície. Recomendamos sob unhas e cutículas, utilizar escovinha 

apropriada. Em seguida, enxágüe. Nos locais de trabalho onde não há disponibilidade de água para enxágüe, siga o 

mesmo procedimento, porém utilize estopa ou pano para remoção do creme e limpeza das mãos. 

 

 

DADOS TÉCNICOS 

APARÊNCIA CREME  PH: 8,00 ± 0,50 

TEOR DE ATIVOS DE 20,00 A 25,00% DENSIDADE: 0,91 ± 0,1 G/CM³ 

COR ROSA ODOR: TUTTI-FRUTTI | NEUTRO 

EMBALAGENS 
BISNAGA 250G | POTE 240G  
POTE 900G | BALDE 3,0KG 

VALIDADE 24 MESES 

 

 

ADVERTÊNCIAS 
Manter sempre a embalagem original bem fechada. Proteger da luz e do calor. Utilizar espátula para recolher a 
porção do produto a ser usada, a fim de evitar contaminação. 
 

GARANTIA 
Produção moderna e rigoroso controle de qualidade baseado na Portaria 348, ANVISA, asseguram qualidade 
uniforme e repetibilidade nos lotes. Assim, todos os produtos manufaturados pela Edumax do Brasil Ltda. são 
garantidos para a total satisfação do usuário. 


