
S All Purpose Foam

Sabonete em espuma para lavagem das mãos

Descrição
Soft Care All Purpose Foam é uma espuma para lavagem das mãos, com uma
fragrância floral refrescante, que proporciona um aroma agradável no ambiente da
casa de banho. Soft Care All Purpose Foam contém uma mistura eficaz de tensoativos
que remove suavemente a sujidade da pele. Soft Care All Purpose Foam é a solução
ideal para áreas com necessidades de um sabonete agradável e extremamente
económico.

Propriedades
•   Espuma de elevada qualidade e textura consistente
•   Fragrância floral
•   Líquido rosa
•   pH equilibrado
•   Mistura eficaz de tensoativos
•   Formulado com agentes humectantes
•   Isento de parabenos e triclosano
•   Testado dermatologicamente (Patch test)

Benefícios
•   Uma lavagem das mãos segura, rápida e eficaz ajuda a reduzir a propagação de

microrganismos
•   Sistema de tensoativos garante a remoção eficaz de sujidade e gordura
•   Os agentes humectantes proporcionam uma aplicação uniforme e um

enxaguamento fácil
•   Uma espuma consistente espalha-se facilmente sobre as mãos
•   Perfume fresco e apelativo tornam-no especialmente adequado para uso em áreas

públicas
•   O seu pH equilibrado, confere-lhe uma maior compatibilidade com a pele, reduzindo

o risco de irritação
•   Solução económica, ideal para uso diário

Instruções de utilização
1.  Aplique este produto nas mãos molhadas seguindo o processo de 6 passos (consulte

a miniguia para detalhes).
2.  Enxaguar as mãos para remover todo o produto.
3.  Secar bem as mãos para manter a pele saudável e manter uma boa higiene das

mãos. Uma boa higiene das mãos deve demorar 40-60 segundos.



S All Purpose Foam

Dados Técnicos
Aspeto: Líquido rosa
pH (puro): 6,5
Densidade relativa (20°C): 1,063 g/cm³
Forma (em uso): Espuma
Os dados acima correspondem a valores típicos e não devem ser considerados como especificação.

Segurança na armazenagem e manuseamento
Um guia completo sobre manuseamento e eliminação deste produto é fornecido em separado na Ficha de Dados de Segurança (FDS)
sds.diversey.com. Armazenar fechado na embalagem original, afastado de temperaturas extremas.

Embalagem disponível
Soft Care All Purpose Foam está disponível em 4x1.3L.
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