FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

Sonaril MEDICAL BAK HN
SABONETE NEUTRO BACTERICIDA
DESCRIÇÃO:
SONARIL MEDICAL BAK HN é um sabonete líquido, bactericida, neutro,
para a lavagem de mãos.
Contém, na sua formulação, uma mistura de tensoactivos aniónicos, não
iónicos e anfotéricos, que garantem a emulsão e remoção da sujidade,
deixando a pele hidratada e protegida. Contém ainda na sua composição,
agentes bactericidas (cloreto de didecildimetilamónio), agentes
dermoprotetores, espessantes e estabilizadores.
Inodoro, é indicado para ambientes de manipulação de alimentos em
indústrias alimentares e agroalimentares, bem como em ambiente
hospitalar onde é requerido um elevado nível de higienização das mãos.
DOSEAMENTO E UTILIZAÇÃO
Aplicar uma dose de produto nas mãos, ligeiramente molhadas,
esfregando durante 30 segundos. Verificar a formação de espuma.
Enxaguar abundantemente.
Secar.
Metodologia recomendada, de acordo com DGS:

BIO_ML_ed. 2_01/2016_pág 1/2

BENEFÍCIOS
A utilização de SONARIL MEDICAL
BAK HN garante a:
Excelente remoção da sujidade
conferindo uma excelente ação de
limpeza;
Produção de uma espuma
cremosa e suave;
Ação bacteriana eficaz;
Hidratante;
Com ingrediente ativo de
proteção da pele (glycerin);
Sem perfume;
Segurança na aplicação e
utilização – frasco de 500 ml
descartável e não reutilizável;
Não tóxico;
Não irritante;
Eficácia a custos controlados.
CARACTERÍSTICAS
Aspeto: líquido viscoso
Cor: incolor
Odor: inodoro
pH: 5,5

MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM
Produto não perigoso, de acordo com o Regulamento (CE) N.º 1272/2008
(CLP) e atualizações.
Consultar a Ficha de Dados de Segurança para informação detalhada
sobre o manuseamento deste produto.
INGREDIENTES
AQUA, Sodium Laureth sulfate, Cocamidopropyl betaine, Glycerin, Sodium
chloride, Didecyldimethylammonium chloride, Citric acid.
PRECISÃO DA INFORMAÇÃO
Qualquer produto pode ser manuseado em condições de segurança se
forem utilizados os procedimentos e equipamentos de proteção
adequados. Os dados contidos nesta Ficha Técnica são baseados em
informações bibliográficas e no nosso conhecimento do produto, à data
desta publicação, não constituindo compromisso expresso ou implícito. A
nossa responsabilidade fica limitada ao fornecimento de produtos
devidamente controlados e à sua aplicação adequada sob o nosso
controlo.
Empresa certificada:
:: +351 210 420 059
e-mail: qualidade@biosog.pt
: Rua da Garagem, 10
2794-022 Carnaxide

