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NOME DO PRODUTO: HANDTECH PEROLIZADO ERVA DOCE CÓD.:   7141 (800ml) - 3194 (5L) 

Titulo: Sabonete líquido perolado branco Grupo: Higiene Pessoal  

Disponível nas embalagens:           800 mL           1L             5L            20L             50L            200L 

DESCRIÇÃO  IMAGEM ILUSTRATIVA 

Sabonete líquido levemente perfumado com pH fisiológico indicado para limpeza e higienização 

do corpo inteiro. Possui em sua fórmula, umectantes conferindo uma agradável sensação de 

maciez, evitando o ressecamento da pele e o toque áspero. 

 

Validade: 18 meses após a data de fabricação. 

 

MODO DE USAR       

Pequena quantidade de produto ejetada será suficiente para a perfeita limpeza e higienização. Espalhar na pele e após 20 

segundos friccioná-las até que o produto envolva-a totalmente. Enxaguar até remover todo o resíduo. 

ARMAZENAGEM    

Armazenar em lugar fresco e seco. Mantenha o produto na embalagem original fechada para conservação da qualidade do 

material, protegido do sol e calor. Não reutilize a embalagem vazia para outros fins. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS 

Odor  Erva Doce 

Cor Branco 

Estado físico/Aparência Líquido branco perolado 

Composição  
Tensoativo aniônico, quelante, hidratante, espessante, perolizante, conservante, fragrância e 

água. 

Teor de ativos Totais  8 – 10 % 

pH  6,00 – 7,50 

Densidade 1,036 – 1,056 g/mL 

Viscosidade 2000 – 3000 cPs 

REGISTRO 

Res. Anvisa Nº: 343/05 

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA 

Não ingerir. Evite o contato com os olhos. Em caso de contato com os olhos e com a pele, lave imediatamente com água em 

abundância. Em caso de ingestão, não provoque vomito, consulte imediatamente o Disque-Intoxicação/ANVISA: 0800 722 6001 

ou o médico levando o rótulo do produto. Para obter informações sobre destinação e reciclagem da embalagem consulte nosso 

SAC. 

CONTATO 

Para informações complementares entrar em contato com nosso SAC, através do telefone (19) 2103.0100. As informações 

sugeridas nesta ficha técnica são resultados de testes laboratoriais e práticos. A ADHETECH reserva-se no direito de mudar 

quaisquer das especificações acima sem prévio aviso, e a qualquer tempo atendendo à sua política mercadológica para melhor 

atender aos seus clientes. 

 


