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Nome: sabão em pó Sabonito FLASH  caixas de 1 quilo 500 gramas e 
embalagens plásticas

FABRICANTE:
CNPJ: 05.504.676/0001-48 – Alquisa produtos Quimicos
EMBALADO E COMERCIALIZADO POR: Gerson Perussi-EPP Arco Iris    Cnpj: 59.144.964/0001-56

Classificação: Limpador de superfícies e roupas
Classe/categoria: Detergente em pó ou congênere tipo comum
Apresentação: Saco plástico com 5 quilos, 1 quilo ou caixas com 1 quilo e 500 gramas
Prazo de validade: descrito na embalagem
Finalidade: este produto pode ser usado na lavagem de roupas pisos e qualquer outra superfície que necessite 
de um tensoativo adjuvante de limpeza. Deixa um agradável perfume floral. 
Modo de usar: Conforme as especificações que constam na embalagem, sempre dissolvendo em água e 
enxaguando até que saia todo resíduo de espuma.

Precauções e advertências:
ATENÇÃO CONSERVE ESTE PRODUTO LONGE DO ALCANÇE DE CRIANÇAS E ANIMAIS.
Em caso de contato com os olhos lave com água em abundância. Se ingerido consulte imediatamente o posto de  
saúde mais perto. Depois de utilizar o produto lave e seque bem as mãos. Nunca misture com outros produtos.  
Enxágüe muitas bem as roupas lavadas. 

AT. DEVIDO AS MUDANÇAS DE TEMPERATURA AMBIENTE E UMIDADE DO AR, PODE-SE 
OBSERVAR DIFERENÇA NA TONALIDADE DO AZUL, NÃO INTERFERINDO NA QUALIDADE DO 
PRODUTO

Componente ativo: princípio ativo alquilbenzeno sulfonato de sódio linear  silicato e alcalinizantes
Composição: Tensoativo aniônico, alcalinizantes, agentes adjuvantes de limpeza, branqueador óptico, 
carbonato de cálcio e carbonato de sódio, sulfato de sódio, essência floral e pigmento.
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Características físico químicas:     

Cor           azul claro com variação de até 20%
AROMA                                                          floral IFF 0,10%
Aspecto   pó levemente granulado não uniforme
pH  (solução aquosa à 01%) entre                10,5 e 11,2
Materia ativa (%)                                         8 a 8,5% tensoativo
Umidade                                                      máximo 4,8%
Exame de microrganismos realizado trimestralmente por laboratório ECOLYZER
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Informações ao consumidor:Produto fabricado por: 
CNPJ: 05.504.676/0001-48 – Alquisa produtos Quimicos
e-mail: sabaoarcoiris@uol.com.br
R. Irajuba, 109 São Paulo – SP
Técnico responsável
Gerson Perussi CRQ IV região nº 004449021
Certificado técnico ART n° 11378/2001 
Isento de registro no M.S. por ser considerado de grau risco n° 1

                       Formulação básica   03/01/2013

Tensoativo biodegradável ----------------- 8,0 %
Alcalinizante- silicato ----------------------- 6,0 % 
 carbonato de sódio -------------------------20,0%
Adjuvante produção – sulfato de sódio- 45,0%
Adjuvante de homogeneização - água --- 9,0%  
carbonato de cálcio-------------------------  05,0%
Agente antidecomposição – 
silicato de sódio alcalino e fosfato---------6,0%
Pigmento azul – dispersão branqueador óptico
 Perfume -Essência floral
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