
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baktolin® pure 
Loção de lavagem standard para a limpeza profunda das 

mãos e da pele. 

 

Sem fragrâncias nem corantes  

 

 

Investigação para a prevenção de infeções. www.bode-science-center.com 

Limpeza de mãos 

 



 

Propriedades do produto  
 

 sem corantes nem fragrâncias  
 pH de aprox. 5,5, compatível com a 

pele  
 sem sabões alcalinos  
 surfactantes modernos e suaves  
 limpeza suave e agradável  
 
Características  
 

Baktolin®  pure apresenta um pH neutro 
para a pele. Em conjunto com os 
surfactantes que respeitam as 
características da pele, o produto limpa 
com suavidade e preserva a camada 
ácida protetora natural da pele. 
 
Os utilizadores particularmente sensíveis 
podem beneficiar da composição sem 
fragrâncias nem corantes. 
Simultaneamente, estas substâncias não 
podem ser transferidas quando são 
manuseados produtos sensíveis – por 
exemplo, alimentos. 
 
Composição   
 

Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium 
Chloride, PEG-7 Glyceryl Cocoate, 
Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, 
Disodium Laureth Sulfosuccinate, Sodium 
Benzoate, PEG-120 Methyl Glucose 
Dioleate, Sodium Citrate. 
 

Áreas de aplicação  
 

Para a limpeza suave das mãos e da 
pele como alternativa ao sabão sólido e 
para utilização em caso de 
hipersensibilidade ao sabão. 
 
Áreas onde se pretende produtos sem 
fragâncias, tais como na indústria 
alimentar, laboratórios e indústria.  
 
Instruções de utilização  
 

Dispensar o Baktolin® pure através de 
um sistema dispensador ou dos frascos 
com o auxílio de uma bomba doseadora. 
Graças à sua abertura prática, também 
pode dispensar o produto diretamente do 
frasco de forma rápida e sem pingar. 
Para a lavagem das mãos retire cerca de 
2 ml de Baktolin® pure do frasco ou do 
dispensador, friccione com água até fazer 
espuma, enxague e seque bem as mãos. 

Estabilidade  
 

 Após abertura 12 meses 
 
Apresentação 
 

Frasco de 500 ml , frasco 1 de litro, 
recipiente de 5 litros. 
 
Nota: As recomendações relativas aos nossos produtos 
são baseadas em testes científicos e prestadas de boa fé. 
É possível obter informações mais pormenorizadas, por 
exemplo relativas à compatibilidade com os materiais, 
apenas em casos particulares. As nossas recomendações 
não são obrigatórias e não constituem uma garantia. Não 
excluem quaisquer testes que uma empresa possa 
realizar por si própria relativamente à finalidade e ao 
procedimento pretendido. Não podemos aceitar qualquer 
responsabilidade a este respeito. Isto está de acordo com 
as nossas condições gerais de venda e fornecimento. 

 
05/13 

 

Suportado por provas de eficácia abrangentes por investigação e desenvolvimento de base científica. 

Os nossos produtos de desinfeção e higienização asseguram a melhor qualidade possível.  
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Para obter informação sobre outros produtos 
visite-nos em www.bode-chemie.com 

 


