
INFORMAÇÕES TÉCNICAS

ESPECIFICAÇÕES FÍSICO-QUÍMICAS:
Aspecto............................................ Líquido Viscoso
Cor....................................................  Verde
Densidade a 30°C (g/cm³)............. 1,000 ± 0,002
pH (100%)........................................ 7,00  + 0,25

COMPOSIÇÃO:
Sodium laureth sulfate (Lauril éter sulfato de sódio), 
sodium chloride (cloreto de sódio), Cocamidopropyl  
betaine (cocoamido propil betaína), Linalool 
(essência), acid yellow 23 (corante), Acid Blue 9 
(corante), formaldehyde (formaldeído),  Aqua (água).
Contém formaldehyde (formaldeído).
 
APLICAÇÃO:
Indicado na higienização das mãos em geral em 
hospitais, hotéis, motéis, escritórios, instituições de 
ensino, lavanderiais hospitalares, clínicas, cozinhas 
profissionais, industrias de alimentos e bebidas, etc.

MODO DE USO:
Aplicar diretamente sobre as mãos previamente 
umedecidas. Friccionar uma mão contra a outra 
durante cerca de 1 minuto, não esquecendo o dorso, 
espaços interdigitais e espaços sob as unhas. Enxaguar 
com água corrente.

EMBALAGEM:
O PRATT SABONETE é apresentado em caixas de papelão 
com 04 bombonas plásticas lacradas de 05 litros .

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO:
Manter o produto na embalagem original, fechada, em 
lugar seco, arejado e à sombra.

PRECAUÇÕES DE USO:
CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS  E DOS 
ANIMAIS DOMÉSTICOS;
Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os 
olhos e contato com a pele. Depois de utilizar este 
produto, lave e seque as mãos. Em caso de contato com 
os olhos e pele, lave imediatamente com água em 
abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito 
e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações 
(CEATOX 0800-722-6001) ou médico levando o rótulo 
do produto. Contém tensoativo biodegradável. NÃO 
REUTILIZAR A EMBALAGEM VAZIA PARA OUTROS FINS. 
NÃO DÊ NADA POR VIA ORAL A UMA PESSOA 
INCONSCIENTE. 

Mãos limpas e perfumadas: é mais fácil 
com Pratt.

SABONETE LÍQUIDO 

- Fragrância marcante e suave;
- Proporciona mãos com um toque suave após a utilização.

QUÍMICO RESPONSÁVEL: Francisco Habib
CRQ: 07301324-BA
Nº de autorização MS: 2.03490-9
N° Processo: 25351.849713/2016-45
PRAZO DE VALIDADE: 12 MESES, a partir da data de fabricação. 
EMPILHAMENTO MÁXIMO: 04 CAIXAS REV.: 01/16

PRATT SABONETE
Erva doce
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