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FICHA TÉCNICA

EVERSOFT DESENGRAXANTE

3 - APLICAÇÃO

4 - CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

Recomendado para a limpeza pesada das mãos e demais
partes do corpo. É especialmente indicado para venda em
locais onde a sujeira predominante é oleosa e graxosa,
sendo ela de origem animal, vegetal e principalmente
mineral. Portanto, oficinas, indústrias mecânicas e
metalúrgicas, frigoríficos, almoxarifados de peças e
ferramentas e ambientes automotivos em geral, são
clientes com grande potencial para consumo deste
produto.

4.1 Limpeza Eficiente: EVERSOFT DESENGRAXANTE
contém, em sua formulação, solvente vegetal,
tensoativos aniônicos e não iônicos, associados às
pérolas esféricas esfoliantes, formando uma
combinação sinérgica que apresenta excelente
desempenho na remoção de sujeiras graxosas e
oleosas. Contém, ainda, agentes emolientes e
hidratantes, que evitam o ressecamento da pele.

4.2 Propriedades Cosméticas: a pele contém materiais
hidrossolúveis, responsáveis pelo Natural
Moisturizing Factor - NMF (Fator de Umectação
Natural). EVERSOFT DESENGRAXANTE possui os
componentes do NMF e, por isso, favorece a
umectação da pele, impedindo as condições de pele
ressecada, áspera e com rugas. EVERSOFT
DESENGRAXANTE também contém agentes
sobrengordurantes, que devolvem a oleosidade
natural, removida pela ação do solvente vegetal.Após
o uso, a pele adquire toque suave e refrescante,
mesmo quando usado com muita freqüência.

4.3 Grande Economia: devido a sua alta concentração,
promove excelente limpeza, mesmo com pequenas
doses. O dispensador exclusivo libera 1ml por
acionamento, garantindo até 800 lavagens por
cartucho. O custo final é bem atraente.

4.4 B o m p o d e r e s p u m a n t e : E V E R S O F T
DESENGRAXANTE contém estabilizante, que
promove maior volume de espuma, dando uma
sensação de maior poder de limpeza.

4.5 Perfume Agradável: EVERSOFT DESENGRAXANTE
é levemente perfumado com fragrância de nota fresca
e cítrica. Apresenta grande expansão do perfume

1 - PRODUTO

2 - DESCRIÇÃO

EVERSOFT DESENGRAXANTE

EVERSOFT DESENGRAXANTE é uma loção cremosa
para limpeza das mãos e pele, com excelente eficiência na
remoção de sujeiras orgânicas de origem mineral, animal 
ou vegetal. Apresenta baixa tendência de irritação, pois
possui alto teor de agentes hidratantes e emolientes.
EVERSOFT DESENGRAXANTE possui consistência
semi-gel, fragrância cítrica e coloração verde perolizada.
Embalado no sistema bag-in-box, forma conjunto
harmônico com o dispensador para sabonete Eversoft.
Classe química dos princípios ativos: tensoativo aniônico,
tensoativo não iônico, solvente vegetal, pérolas
esfoliantes, cocoamidopropil betaína, alcanolamida
láurica, propilenoglicol.
Teor de ativos: 18,5%
Teor de Solvente Vegetal: 3,0%
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e baixa fixação, portanto, o odor não permanece na
pele por muito tempo.

4.6 Segurança e facilidade: o sistema bag-in-box consiste
de uma bolsa plástica fechada à vácuo, acondiciona-
da num cartucho de papelão resistente. A reposição é
mais simples e rápida, não havendo possibilidade de
contato ou adulteração do produto. EVERSOFT
DESENGRAXANTE é totalmente biodegradável.

• Instalar o Dispensador Exclusivo para EVERSOFT e
encaixar o cartucho no local apropriado;

• Umedecer as mãos e acionar o dispensador;

• Massagear as mãos vigorosamente até a remoção total
da sujeira;

• Enxaguar as mãos em água corrente.

5 - MODO DE USAR

6 - DIC A S PAR A UMA L IMP E ZA E F IC IE NT E E
ECONÔMICA DAS MÃOS

7 - DILUIÇÃO RECOMENDADA

A limpeza eficiente das mãos não depende apenas do
produto.A maneira de se proceder a limpeza desempanha
importância fundamental no resultado. Para garantir boa
limpeza, os procedimentos abaixo devem ser seguidos:

a) abrir a torneira, molhar as mãos e tornar a fechar a
torneira, para conter desperdícios de água;

c) acionar o dispensador apenas uma vez, colocando a
quantidade correta do sabonete EVERSOFT
DESENGRAXANTE na palma da mão;

d) esfregar, cuidadosamente, as mãos, na seguinte ordem:
palmas, espaços entre os dedos, articulações, dedos,
unhas e punhos;

e) abrir a torneira, enxaguar com bastante água, retirando
totalmente a espuma e os resíduos de sabonete e tornar
a fechar a torneira. Se a torneira for do tipo convencional
(sem dispositivo automático ou fotocélula), utilizar papel
toalha para fechá-la;

f) enxugar as mãos com papel toalha de boa procedência,
ou ar quente, por aproximadamente 30 segundos.

Eversoft Desengraxante vem em embalagem inviolável e
na concentração correta de uso.

8 - RENDIMENTO

9 - MANUSEIO E ESTOCAGEM

10 -ANÁLISES TÍPICAS

11 - COMPONENTES DA FÓRMULA

12 - APRESENTAÇÃO

13 - REGISTROS OFICIAIS E DOCUMENTAÇÃO

O dispensador exclusivo libera 1ml por acionamento,
garantindo até 800 lavagens por cartucho.

• Aspecto...................................................líquido cremoso

• Cor..........................................................verde

• Odor ........................................................fresco, cítrico

• Densidade a 20/4°C (g/cm³)....................1,01 a 1,05

• pH ...........................................................6,5 a 7,5

•D-limoneno

•Ácido cítrico

•Cloreto de sódio

• Caixas contendo 6 bolsas com 800ml cada;
•Caixas contendo 4 bombonas plásticas de 5 litros cada.

• Manter a embalagem sempre bem fechada;

• Evitar estocar sob temperaturas elevadas;

• Não reutilizar a embalagem vazia;

• Em caso de contato com os olhos, lavá-los com água em
abundância;

• Em caso de ingestão, consultar um médico imediatamente,
levando a embalagem do produto.

• Laurileter sulfato de sódio

• Lauril sulfato de sódio

•Nonifenol etoxilado

•Diestearato glicólico

• Isoparafina

•Cocoamidopropil betaína

•Propilenoglicol

•Alcanolamida de óleo coco

•Partículas poliméricas

•Corante

• Produto notificado na ANVISA/MS.

• Ficha de segurança - MSDS (Material Safety Data Sheet)
disponível.


