
 

ALL CLEAN SABONETE LÍQUIDO 

1. INTRODUÇÃO 

 
1.1 – Dados do Produto: ALL CLEAN 

inodoro e neutro que permite a higienização das mãos evitando a proliferação 

de bactérias.  

Produto Bacteriostático. 

 

1.2 – Validade: 36 meses 

 

2. PROPRIEDADES FÍSICO-QUIMICAS:

 

Aspecto.....................................................................................................................

Cor:...........................................................................

Odor:...............................................................................

pH:....................................................................

Concentração (%)......................................................................................................

Viscosidade Copo Ford Fuso 4 (mínimo)

Densidade (g/ml) ............................................................................................................

 

3. MODO DE USAR: 

 

1 – All Clean Antisséptico deve ser utilizado puro no sistema de dosagem.

2 – Aplicar uma pequena quantidade nas mãos, esfregar e enxaguar.

4. PROPRIEDADES: 

 

1 – Pronto para uso. 

2 – Lava e sanitiza em uma só operação.

3 – Não ataca a epiderme. 

5. EMBALAGEM: 

 

Bombona: 4X5 L; 

Refil: 6X800 mL  

PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA 

 

Em caso de dúvidas na utilização deste produto, ou nas instruções aqui contidas, solicite os nossos serviços de 

Assistência Técnica de Aplicação, que estará a sua disposição para auxiliá

bem como para resolver suas necess

regulatorio@audaxco.com 

                                                    Data revis

ALL CLEAN SABONETE LÍQUIDO ANTISSÉPTICO
 

 

ALL CLEAN ANTISSÉPTICO é um sabonete líquido 

inodoro e neutro que permite a higienização das mãos evitando a proliferação 

 

QUIMICAS: 

.....................................................................................................................Líquido viscoso e transparente

Cor:................................................................................................................................................

Odor:...................................................................................................................................

pH:...................................................................................................................................................

.............................................................................................................

Viscosidade Copo Ford Fuso 4 (mínimo)..............................................................................

Densidade (g/ml) ...........................................................................................................................

ser utilizado puro no sistema de dosagem. 

Aplicar uma pequena quantidade nas mãos, esfregar e enxaguar. 

Lava e sanitiza em uma só operação. 

 

 

 

Em caso de dúvidas na utilização deste produto, ou nas instruções aqui contidas, solicite os nossos serviços de 

Assistência Técnica de Aplicação, que estará a sua disposição para auxiliá-lo na correta utilização do mesmo, 

bem como para resolver suas necessidades específicas de higiene e limpeza. Maiores esclarecimentos: 

 

 

Data revisão: 30/01/17 

22/10/2012 

ANTISSÉPTICO 

Líquido viscoso e transparente 
....................Levemente róseo 

............................................................Característico 

...........................6,0 – 8,0  

..............................8,0 – 10,0 

.................................................................................................................4  

................... 1,000 – 1,020 

Em caso de dúvidas na utilização deste produto, ou nas instruções aqui contidas, solicite os nossos serviços de 

lo na correta utilização do mesmo, 

idades específicas de higiene e limpeza. Maiores esclarecimentos: 


