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EXTREME 
  

Sabonete líquido concentrado, desengraxante de elevado poder de 

remoção de sujidades das mãos de profissionais da indústria. Não 

resseca e restaura a saúde da pele das mãos normalmente 

danificadas pelo trabalho industrial. Contém partículas esfoliantes 

que auxiliam na remoção da sujidade. Possui agentes emolientes e 

cicatrizantes 

 

Sabonete Líquido Concentrado 
Com microesferas 

 

INDICAÇÃO: Para ambientes profissionais que necessitam uma limpeza rápida e eficiente das 

sujidades pesadas das mãos.  

 
MODO DE USAR: 

Umedecer as mãos, aplicar o EXTRME, esfregar, enxaguar completamente e secar com toalha, 

papel ou ar quente.  
Antes de lavar as mãos, remova proteções, relógio e quaisquer outros adereços. 
Enxague bem as mãos para remoção total do produto. 

COMPOSIÇÃO: Pentasodium Triphosphate, Sodium Dodecylbenzene Sulfonate, Sodium Laureth Sulfate, 
Cocamide DEA, Cocamidopropyl Betaine, Tetrasodium EDTA, 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol, Lanolin, 
Paraffinum Liquidum, Propylene Glycol, Polyethylene, Parfum, Limonene, Citral, CI 74180, Áqua.   
 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS 

Aspecto: Líquido Viscoso Opaco 

Cor: Azul   

Odor: Característico                     

pH: 7,8 a 8,8 

 Densidade: de 0,990 a 1,020 g/cm²  

 Viscosidade: 6.500 a 9.000 cps 

 
CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO 

Armazenar o produto em local seco com 
temperatura ambiente, protegido do sol e do 
calor. Este produto deve ser mantido em sua 
embalagem original e fechado. Não reutilize a 
embalagem vazia para outros fins. 

EMBALAGEM 

Galão 5L 

PRECAUÇÕES E SEGURANÇA EM CASOS DE  

ACIDENTES: Não ingerir. Evite inalação ou 

aspiração, contato com os olhos e contato com a 

pele. Em caso de contato com os olhos e a pele, 

lave imediatamente com água em abundância. Em 

caso de ingestão, não provoque vômito e consulte 

imediatamente o Centro de Intoxicações ou 

Médico levando o rótulo do produto. Telefone de 

Emergência (CEATOX): 0800 722 6001. Lave 

com bastante água corrente os objetos e 

utensílios utilizados como medida antes de 

reutilizá-los. 
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