
Soft Care Phyto
Rosas Brancas

Características físico-químicas
Aspecto
Cor
pH (puro)
Viscosidade (25oC)

Líquido viscoso, perolizado
Branca
8,7 – 9,3
500- 900 cPs

Sabonete líquido perfumado para lavagem das mãos

Propriedades 
Soft Care Phyto é um sabonete líquido pronto uso com alta cremosidade e 
emoliência, proporciona às mãos, uma limpeza suave e e�caz, com agradável maciez.

Não Agride a Pele
O produto traz a maciez das pétalas de rosas, sem agredir as mãos, mesmo com o 
uso freqüente.

Agradável perfume
Mesmo após o enxágüe, a agradável fragrância de Rosas Brancas, se mantém nas mãos.

Prático
Por ser pronto uso, o produto deve ser colocado diretamente na saboneteira
Soft Care Diversey.

Informações técnicas

Composição

Sabão de Ácidos Graxos de Coco, Oleic Acid, Sodium Lauryl Sulfate, Ethanolamine, Cloreto de 
Monoetanolamina, Dispersão Aquosa Acrílica Estirenada, Glycol Distearate/Sodium Laureth 
Sulfate/Cocamidopropyl Betaine, Tetrasodium EDTA, Sodium Sulfate, Sodium Benzoate, Parfum 
e Aqua.

Modo de usar
 
Colocar Soft Care Phyto puro na saboneteira JohnsonDiversey. Molhar as mãos e acionar a saboneteira, uma pequena quantidade é 
su�ciente. Massagear as mãos com o produto. Enxaguar com água tratada até a remoção completa.

Embalagem

Caixa contendo 4 bombonas de polietileno com 5 litros cada. Total de 20 litros de produto.

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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