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APRESENTAÇÃO

Sabonete creme antisseptico, com agradável e suave perfume indicado para a higiene 
das mãos. 
• Com uma formulação equilibrada e valor de pH idêntico ao da pele saudável, 
não se torna irritante, mesmo após lavagens frequentes. 

CREME DOV

INDICAÇÕES DE PERIGO / CONSELHOS DE PRUDÊNCIA

NOTA: As informações disponibilizadas neste documento são indicativas, podendo sofrer alterações decorrentes de 
actualizações da legislação vigente. Aconselhamos a consulta da ficha de dados de segurança que é disponibilizada 
na plataforma SDSArea, na qual todas as informações estão atualizadas. 

pH: 5,50 - 6,50
Odor: Dov                          
Solubilidade: Solúvel

SABONETE CREME

MODO DE UTILIZAÇÃO

A sua eficácia biocida foi avaliada através de estudos de atividade microbiológica, realizados pelo 
Laboratório de Controlo Microbiológico da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, de acordo 
com a norma AFNOR NF EN 1040:2006. Concluiu-se que o produto 
aplicado puro e após um tempo de contacto de 5 minutos, foi eficaz contra os seguintes microorganismos: 
Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442 e Staphylococcus aureus 
ATCC 6538.

Aplicar diretamente nas mãos. Esfregar bem as mãos, dando atenção especial à zona entre 
os dedos e junto às unhas. Lavar em seguida com água corrente.

De acordo com o Regulamento  nº 1272/2008 (CLP), este produto não é classificado como perigoso.
                                                                                                             
                                                                                                                                                                
Manter fora do alcance das crianças. Não ingerir.  Em caso de acidente, consultar o Centro de Informação 
Antivenenos (CIAV) através do telefone 800 250 250

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
DADOS TÉCNICOS 

Aspecto Físico: Opaco                                                             
Densidade: 1,020 - 1,030
Cor: Branco                                                                     
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As informações expressas neste folheto são baseadas nos nossos conhecimentos e experiência à data da sua publicação, sendo prestadas de boa fé. Dado que a utilização do produto se encontra fora do nosso controlo, a Funny não assume qualquer 
responsabilidade por perdas ou danos resultantes de uma utilização inadequada e/ou incorrecta. Ficha de segurança disponível para utilizadores profissionais. Para outras utilizações consultar o Departamento Técnico da Funny.
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