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SUAVITÉ SOFT 
SABONETE PARA AS MÃOS 

 
 

Descrição: 
 

Sabonete líquido, enriquecido com emolientes e agentes hidratantes. Sua formula balanceada e o pH fisiológico, 
deste sabonete, proporciona uma espuma abundante, limpando as mãos suavemente sem ressecá-las, mantendo 
a hidratação natural e agradavelmente perfumada.  
 
Características do produto: 
 

• Formula equilibrada - pH fisiológico; 

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

• Contém tensoativos biodegradáveis. Não agride o meio ambiente;  

• Possui agentes especiais de limpeza que limpam sem ressecar a pele; 

• Boa formação de espuma;  

• Facilmente removido por enxágüe; 

• Produto disponível nas versões perfumadas: Doce Frescor, Erva Doce, Flores do Campo e Pêssego. 
 
 
Indicação de uso: 

 
Para limpeza das mãos e corpo.  

 
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 translúcido  

Cor e Odor - Conforme versão: Rosa – Doce Frescor 

 Verde – Erva Doce 

 Azul – Flores do Campo 

Alaranjado - Pêssego 

pH, a 25°C 5,50 – 6,50 

Porcentagem de ativos, %. 6,0 – 9,0 

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. 
 

BOLETIM TÉCNICO  
Revisão: 01/2015 

N°067 



 
 
 

 

 
 Nova Renko Indústria Ltda. 

  

Rua Miguel Gimenes Alves, 630 – Jd. Santa Izabel - CEP:13.185.490 – Hortolândia – SP - Telefone/Fax: 19 3809-2028 
SAC: sac@renko.com.br - http: www.renko.com.br 

Página 2 de 2 

 

 
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.  


