
Soft Care 
HandSept Clean

H4.3

Características físico-químicas
Aspecto
Cor
Densidade
pH (puro)

Líquido perolizado viscoso
Verde
1,01 a 1,05 g/cm3
5,0 a 6,0

Sabonete líquido para anti-sepsia das mãos

E�ciente
Seu uso constante propicia a redução do número de microorganismos da �ora 
bacteriana da pele. Sua formulação baseada em tensoativos especiais garante uma 
e�ciente limpeza das mãos, mesmo sob grande quantidade de gordura e proteínas.

Possui efeito residual
Contém Triclosan, princípio ativo que continua agindo na pele mesmo após a lavagem 
das mãos.

Isento de perfume
Por não possuir perfume, o Soft Care HandSept Clean H4.3 é indicado 
principalmente para utilização em indústrias alimentícias e cozinhas.

Informações técnicas

Composição

2,4,4’ Tricloro-2’-Hidroxi-Difenil Éter (Triclosan); Hidroxietil Celulose; Mistura de Lauril Éter 
Sulfato de Sódio, Diestearato Glicólico e Monoetanolamida de Ácido Graxo de Coco; 
Corantes (CI 19140 e 42051); Lauril Éter Sulfato de Sódio, Ácido Cítrico e Água.

Utilização

Soft Care HandSept Clean H 4.3 é um produto para lavagem das mãos, com 
propriedades anti-sépticas.
O produto não tem perfume, sendo indicado para utilização na área de processamento 
alimentar.

Modo de usar
 
Colocar Soft Care HandSept Clean H 4.3 puro na saboneteira Diversey. Molhar as mãos e acionar a saboneteira, uma pequena quantidade 
é su�ciente para uma perfeita higiene e anti-sepsia das mãos. Massagear as mãos vigorosamente com o produto. Enxaguar com água 
tratada até a remoção completa.

Embalagem

Caixa contendo 4 bombonas de polietileno com 5 litros.
6 frascos com 2 litros

Precauções de uso

Manter fora do alcance das crianças.
Em caso de contato com os olhos, lavar com água em abundância. Se ingerido, consultar o Centro de Intoxicações ou o Serviço de Saúde 
mais próximo. Se necessitar de informações adicionais, entrar em contato com o Centro Toxicológico pelos telefones (0__11) 5012-5311 
ou 0800 77 13 733. Manter o produto em sua embalagem original. Não reutilizar a embalagem vazia.

Cuidados de conservação

Este produto deve ser mantido em sua embalagem original fechada. Recomenda-se que seja armazenado em ambiente coberto e seco. 
Devem ser evitadas temperaturas extremas.
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