O ÚNICO PRODUTO NO MUNDO PROJECTADO
ESPECIFICAMENTE PARA REMOVER METAIS PESADOS
TÓXICOS DA PELE E OUTRAS SUPERFÍCIES

Produtos de sabão são óptimos para dissolver
sujeira, mas Hex Chrome não é sujo.
Hex Chrome é um metal pesado e adere à pele e
às superfícies por meio de uma forte ligação
eletromagnética. HexOff funciona quebrando a
ligação e permitindo que o Hex Chrome e outros
metais pesados sejam removidos.

BENEFÍCIOS DO HEXOFF
• A tecnologia HexOff Skin Guard deixa para trás uma camada natural de íons carregados positivamente que ajudam a repelir o crómio hexavalente após o uso, semelhante ao Scotch Guard para
manchas. Nenhum outro sabonete pode fazer isso.
• Embora este produto tenha sido “ajustado” para crómio hexavalente, ele é eficaz em todos os
metais CAD ++, incluindo chumbo, mercúrio, urânio, selênio-72, cádmio, zinco, arsênio, prata,
berílio e outros.
• Os produtos Hygenall HexOff imitam sabão e é um excelente desengraxante, limpando graxa
pesada e sujeira. Os lenços Hygenall HexOff No Rinse e Surface Cleaner Spray contêm ingredientes para limpar germes, bactérias e vírus (incluindo H1N1).
• HexOff remove> 99% dos metais pesados até 5.000 microgramas, o maior poder de descontaminação do mundo! Superior em eficácia sobre sabão e água e lenços de limpeza regulares.
• Não contém EDTA, Fosfatos ou outros produtos químicos prejudiciais. A fórmula com baixa
formação de espuma é segura para todos os sistemas de águas residuais.
Crómio hexavalente CrVI é uma forma tóxica do elemento crómio. O crómio hexavalente
raramente é encontrado na natureza e geralmente é feito pelo homem. O CrVI é usado numa
ampla variedade de actividades industriais, incluindo soldagem, fabricação de aço inoxidável,
pigmentos e aplicações de pintura, eletrogalvanização e revestimentos anticorrosão. O crómio
hexavalente pode ser formado durante a execução de um "trabalho a quente", como soldagem
em aço inoxidável ou metal crómio derretido.

HEXOFF - TOALHETES SEM ENXAGUAR
Recomendamos lenços HexOff para descontaminar lixadeiras, protectores e
outras ferramentas antes de devolvê-los ao porta-ferramentas. Lembre-se:
o trabalhador que usa a ferramenta está protegido contra CrVI pelo seu EPI,
mas o trabalhador que gerencia o porta ferramentas não está - a poeira
pode voltar para o porta ferramentas em cada ferramenta não lavada!
Descrição

Referência

Toalhetes Sem Enxaguar – Tubo com 45 unidades

415-NR045

Toalhetes Sem Enxaguar – Balde com 500 unidades

415-NR500

Toalhetes Sem Enxaguar – Recarga de 500 unidades

415-NR500RF

HEXOFF - ESTAÇÃO DE DESCONTAMINAÇÃO
Coloque esta estação de pé onde os funcionários façam a remoção do
EPI. Esta estação é excelente para limpeza pessoal fora de cabines de
lixamento, hangares de pintura e em armários.
O suporte contém toalhetes sem enxaguar e um recipiente para colectar
lenços usados para descarte. O tripé apesar de ser alto (32 polegadas)
não balança em superfícies irregulares.
Descrição

Referência

Estação e descontaminação com 500 toalhetes
sem enxaguar

415-DS01

Estação de descontaminação

415-DS07

Estação de descontaminação e recarga de
toalhetes sem enxaguar

415-NR500RF

HEXOFF - ESPUMA PARA LAVAGEM DAS MÃOS
Substitua o sabonete convencional em casas de banho e salas de
descanso para fornecer aos trabalhadores uma maneira segura e
altamente eficaz de limpar, desinfetar e remover o CrVI das mãos e pele.
Oferece a mesma força de combate aos germes dos sabonetes
convencionais, mas age ao nível molecular para libertar depósitos
microscópicos de crómio hexavalente e outros metais pesados da pele.
Descrição

Referência

HexOff – Espuma para lavagem das mãos – 1 Galão

415-HW01

HexOff – Espuma para lavagem das mãos – 55 Galões

415-HW55

HexOff – Espuma para lavagem das mãos – dispensador recarregável

415-DS02

HexOff – Espuma para lavagem das mãos – distribuidor de bomba

415-DS08

HexOff – Suporte de parede para 1 Galão

415-DS04

HEXOFF - LIMPA SUPERFÍCIE
Use este limpa superfícies em spray para limpar e remover CrVI de
superfícies de trabalho, equipamentos, pisos e paredes. Use nas mesas
e superfícies do refeitório para remover o CrVI que migra das mãos e das
roupas dos trabalhadores. Contém ingredientes ambientalmente seguros,
com baixa formação de espuma e sem fosfato. Aplica -se à mão, pincel
ou alta pressão. A Tecnologia de Proteção de Superfície torna difícil
que o CrVI e outros metais pesados aderiam às superfícies após o uso.
Descrição

Referência

HexOff – Limpa Superfícies – Spray

415-SC01Q

HexOff – Limpa Superfícies – 5 Galões

415-SC05G

HexOff – Limpa Superfícies – 55 Galões

415-SC55G

HEXOFF - SABONETE LÍQUIDO
Sabonete de mãos poderoso que remove sujeira, fuligem, graxa pesada e metais pesados. Tem
baixa formação de espuma, sem EDTA ou Fosfatos. Fabricado com componentes naturais que
não agridem o meio ambiente e não prejudicam a água residual. Com balanceamento de pH que
ajuda a manter a pele hidratada e limpa. Descontaminação com sabonete para as mãos
altamente eficaz!
Descrição

Referência

HexOff – Sabonete líquido – 1 Galão

415-LS01G

HexOff – Sabonete líquido – 55 Galões

415-LS55

HexOff – Sabonete líquido – dispensador recarregável

415-DS03

HexOff – Sabonete líquido – suporte de parede – 1 Galão

415-DS04

HexOff – Sabonete líquido – distribuidor de bomba – 1 Galão

415-DS05

HexOff – Sabonete líquido – distribuidor de bomba – 55 Galões

415-DS06

CORTAR, ESMERILHAR E SOLDAR PODE EXPÔR OS TRABALHADORES AOS SEGUINTES METAIS PESADOS TÓXICOS:
• Cromato de cálcio - Inibidor de corrosão, pigmentos e despolarizador em baterias
• Trióxido de crómio - Revestimento de crómio, anodização de alumínio, revestimentos de conversão química, inibidores de
corrosão
• Ligas de cobalto e crómio - Discos e lâminas de turbina de motor a jacto e palhetas de bico
• Alumínio, titânio e ligas de cobre - Microestrutura de controle
• Peças de aço inoxidável - Contêm entre 12% a 36% de crómio
• Cromato de bário - Cerâmica, primers de metal e dispositivos de controle de ignição
• Cromatos de Zinco - Usado como pigmento em tintas e revestimentos. Usado como primers resistentes à corrosão e
condicionadores de metal
• Cloreto de cádmio - Usado em galvanoplastia
• Cianeto de crómio - Usado para inibir a corrosão
• Hidróxido de cádmio - Encontrado em baterias NiCad
• Óxido de cádmio - Usado em banhos cromados, esmaltes cerâmicos, eléctrodos e pigmentações
• Iodo de cádmio - Usado em galvanoplastia
• Sulfato de cádmio - Usado em circuitos electrónicos
• Sulfeto de cádmio - Usado como pigmento em tintas e plásticos
• Fluoreto de cádmio - Usado na produção de ligas metálicas, como rolamentos

A EXPOSIÇÃO AO CRVI E OUTROS METAIS TÓXICOS APRESENTAM SÉRIOS RISCOS À SAÚDE
• Crómio VI: dificuldade respiratória, irritação do revestimento do nariz, erupções cutâneas - úlceras de
crómio, úlceras estomacais, irritação do intestino delgado, aumento do cancro no pulmão / estômago /
intestino
• Cádmio: Os efeitos crónicos incluem anemia, rinite / anosmia, enfisema pulmonar, proteinúria e cancro
de pulmão. Os principais órgãos-alvo para doenças crónicas são os rins (não cancerígenos) e os pulmões
(cancerígenos)
• Chumbo: afecta o sistema nervoso, aumenta a pressão arterial, anemia, função cerebral, função renal,
acumula-se no corpo e é usado como cálcio, diminui o QI em crianças
• Arsénico: aumento de doenças cardiovasculares, aumento do risco de cancro, aumento da dermatite,
aumento das verrugas e pigmentação da pele
• Outros metais tóxicos incluem: Zinco, Mercúrio, Prata, Magnésio, Alumínio, Urânio, Crómio, Arsénio,
Níquel, Estrôncio, Vanádio, Zinco, Manganês, Bário, Berílio, Alumínio e outros. São conhecidos como
metais CAD ++

