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SUAVITÉ CREMOSO 
SABONETE DESENGRAXANTE PARA AS MÃOS 

 
 

Descrição: 
 

Sabonete líquido desengraxante cremoso biodegradável, a base d´limoneno. Não contem agentes abrasivos do 
petróleo. Remove facilmente diversos tipos de sujidades da pele sem agredi-la, mesmo fazendo uso constante, por 
conter agente hidratante.  
 
Características do produto: 
 

• Formula equilibrada; 

• Possui solvente derivado de fonte renovável: casca de frutos cítricos – Ecologicamente correto; 

• Permite uso freqüente, pois, contem tensoativos de baixa irritabilidade dérmica, e emolientes natural; 

• Contém tensoativos biodegradáveis. Não agride o meio ambiente;  

• Possui agentes especiais de limpeza associado ao poder desengraxante do d´limoneno;  

• Produto 3 em 1: Desengraxa, desengordura e perfuma em única operação; 

• Facilmente removido por enxágüe; 
 
 

Indicação de uso: 
 

Eficiente em remoção de: graxas, óleos, fuligens, negro de fumo, etc. 

 
Modo de Uso: 

 
Produto pronto uso. Aplicar uma pequena quantidade do produto sobre a pele e fricciona-la até formação da 
espuma. Enxaguar até remover o sabonete da pele. 
 
Dados físico-químicos: 

 
 

Aparência Liquido viscoso 

Cor  

Odor  

Alaranjado 

Caracteristico/Laranja 

pH, a 25°C 7,00 – 8,00 

Porcentagem de ativos, %. 8,0 – 10,0 

Densidade, g/mL a 25°C 1,010 – 1,015 

Inflamabilidade Não Inflamável  

 
 

Apresentação: 
 

Produto disponível em frascos de 1L e bombonas de 5L e 20L. 
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Precauções de uso: 

 
CONSERVE FORA DO ALCANÇE DE CRIANÇAS E DOS ANIMAIS. Não ingerir. Evite contato com os olhos.  Em 

caso de contato com os olhos lave imediatamente com água em abundância por 15 minutos. Persistindo a 
irritação, procure auxílio médico. Em caso de ingestão, não provoque vômito, consulte imediatamente um Centro 
de Intoxicações ou Serviço de Saúde mais próximo. Sempre que possível leve o rótulo ou embalagem do produto. 
Não administre nada por via oral a uma pessoa inconsciente.  

 
Cuidados de conservação: 

 
Este produto deve ser mantido em sua embalagem original e fechado. Conserve o produto em local seco ao abrigo 
do sol. Não utilize a embalagem vazia para outros fins.  


