
Soft Care Des-E H5

Características físico-químicas
Aspecto
Cor
pH (puro)

Líquido límpido
Incolor
6,0 a 8,0

Gel antisséptico para as mãos

Eficiente
Tem ação comprovada sobre Staphylococcus aureus, Pseudomonas

 Salmonella choleraesuis e Escherichia coli. . Seca rapidamente dispensando enxágüe e 
o uso de toalhas. 

       aeruginosa,   

Não provoca irritação
 Contém agentes umectantes em sua formulação evitando o ressecamento da pele,
 mesmo com uso frequente. 

Ideal para Hospitais e indústrias alimentícias
Por não conter perfume em sua formulação é indicado para manipuladores de alimentos

 

Econômico
Bastam 2 ou 3 ml de Soft Care Des-E nas condições adequadas de uso, para antissepsia 
das mãos.

Antissepsia imediata
Sua formulação a base de Álcool Etílico proporciona antissepsia imediata das mãos.

Informações técnicas

Composição

Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Triethanolamine,
Alcohol, Glycerin, Isopropyl Myristate e Aqua.

Princípios ativos

 Álcool etílico - 70% p/p  

Utilização

Soft Care Des-E  destina-se à higienização das mãos. 



Soft Care Des-E

Diversey Brasil Indústria Química Ltda.
Rua Nossa Senhora do Socorro, 125 
Socorro - São Paulo/SP - CEP: 04764-020 - SAC – Serviço de 
Atendimento ao Cliente
Ligação gratuita: 0800-134166
e-mail: sac.br@diversey.com
FAX:  (0_ _11) 5687-7538 ou 5687-7524
www.diversey.com

Gel antisséptico para as mãos
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Modo de usar
 

 

Embalagem

Precauções de uso

CUIDADO: INFLAMÁVEL. MANTER LONGE DE CHAMAS OU DE SUPERFÍCIES AQUECIDAS. 
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. 
Deve ainda ser mantido afastado de luz solar direta e de fontes de calor. Vide Ficha de Segurança.

Registro MS – 2.3414.0138
Processo nº 25351.493153/2015-56
AFE nº 2.03414-7

Dosagem recomendada: 2 a 3 mL (acionar o dispenser de 2 a 3 vezes). Aplicar Soft Care Des-E nas mãos visivelmente limpas e
friccionar até secar completamente. Durante o processo de higienização, o produto deve ser aplicado em toda a superfície das mãos. 
Após o uso consecutivo de Soft Care Des-E (de 3 a 5 aplicações), ou se as mãos estiverem visivelmente sujas ou contaminadas com 
sangue ou �uidos corporais, é recomendado higienizar as mãos com água e sabonete líquido.
Obs.: Este produto não substitui o sabonete e a lavagem com água.


