LIMPEZA ANTIBACTERIANA

Deb AntiBac FH Pure FOAM
Espuma antibacteriana para lavagem das mãos e
manipulação de alimentos, isento de fragrância e corantes

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Espuma antibacteriana para lavagem das mãos, isento de fragrância e corantes, com Triclosan, para limpar a
pele e matar as bactérias. Contém micro-hidratação para ajudar a manter a hidratação da pele e evitar
ressecamento das mãos. (Classificado NSF E2)

ONDE USAR
Para utilização em ambientes de manipulação de alimentos,
e fabricação / processamento de alimentos e atendimento
de serviço de alimentação.

COMO USAR
• Aplicar sobre a pele seca ou umedecida
• Enxaguar completamente
• Secar completamente
Mantenha
fora
do
alcance
Se ingerido, procure ajuda médica.

de

crianças.

FORMATO: ESPUMA
CARACTERÍSCTICAS

BENEFÍCIOS

Classificado na NSF E2

• Adequado para uso em ambientes onde os alimentos estão sendo manipulados ou
produzidos

Isento de fragrâncias ou corantes

• O produto isento de contaminação
• Adequado para todos os ambientes de manipulação de alimentos

Formulação livre de sabão com o pH
amigável à pele

• Ajuda a manter o manto protetor ácido natural, cuja função inclui a proteção
da pele contra infecções bacterianas e fúngicas

Contém micro-hidratação

• Ajuda a pele a se sentir lisa e firme após o uso
• Ajuda a prevenir o ressecamento da pele

Redução no consumo de água

• A espuma instantânea reduz o tempo de lavagem, poupando até 45% no
consumo de água em comparação com os sabonetes líquidos convencionais

O melhor custo em uso

• Altamente econômico, apenas uma dose é necessária para proporcionar uma limpeza eficaz das mãos;
• Média de 1 acionamento por lavagem, permitindo aproximadamente 1.667 lavagens (1L) e 1.714 (1.2L);
• Fornece mais de 30% de lavagens em comparação com sabão líquido convencional

Espuma suave de alta qualidade

• Maravilhosa sensação de pele "sedosa" ao lavar
• Incentiva a higienização das mãos

Conveniente, rápido e fácil

• Com a espuma instantânea o produto se espalha mais rapidamente e de forma
mais eficaz, reduzindo o tempo necessário para gerar a espuma
• A espuma enxagua-se facilmente e não deixa resíduos nas mãos ou no lavatório
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INGREDIENTES

TAMANHOS DE EMBALAGEM

ATIVO: TRICLOSAN (.70%)
INACTIVO: AQUA (UA), PROPÍLICO, BUTILENOGLICOL, SODIUM
LAURETH SULFATE, LAURETH SULFOSSUCCINATO,
COCOAMIDOPROPIL BETAÍNA, COCAMIDOPROPIL PGDIMÓNIO CLORETO DE FOSFATO, ETIL-HEXYLGLYCERIN,
ÁLCOOL BENZÍLICO, FEN-OXYETHANOL, POLIGLICERINA-6,
ÁCIDO CÍTRICO , DMDM HIDANTOIN, DIHIDROXIPROPIL PEG-5
CLORURO DE LINOLEAMMONIO, TETRASODIUM EDTA,
ALLANTOIN, METHYLCHLORO-ISOTHIAZOLINONE,
METHYLISOTHIAZOLINONE

Stock Code

Tamanho

Quantidade por caixa

AFH1L

Cartucho de 1 litro

6

AFH120TF

Cartucho de 1,2 litro tf ultra

3

CONFORMIDADE REGULAMENTAR
Deb AntiBac FH Pure FOAM é um produto cosmético
registrado e aprovado pela ANVISA.

DADOS DE SEGURANÇA
O Folheto com Dados de Segurança encontra-se
disponível mediante solicitação.

VALIDADE
Este produto tem validade de 36 meses a partir da data de
fabricação.

SEGURANÇA DO PRODUTO
Teste de compatibilidade da pele: Os resultados do teste
de patch único de 48 horas foram validados por um
dermatologista para demonstrar que o produto é "não
irritante".

GARANTIA DE QUALIDADE
Os produtos Deb são fabricados em instalações que
obedecem às exigências atuais de boas práticas de
fabricação (GMPc) e / ou às BPFs Cosméticas.
Toda a matéria-prima utilizada para produção passa por um
processo de controle de qualidade completo antes de ser
utilizada para a fabricação de produtos de alta qualidade da
Deb.
Todos os produtos acabados estão sujeitos a testes de
qualidade intensivos antes de serem enviados para nossos
clientes.
ADEQUADO PARA MANIPULAÇÃO
Sem contaminação dos Alimentos: O produto foi testado de
forma independente de acordo com a "Análise SensorialMetodologia-Triângulo Teste BS EN ISO 4120: 2007" e
provou não ter potencial de contaminação dos alimentos.
NSF E2 Certificado: Deb AntiBac FH A Pure FOAM foi
certificada pela NSF International de acordo com as normas
para a categoria Produtos não alimentares / Produtos para
lavagem e higienização das mãos (Categoria Código E2).
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Teste de uso freqüente: 10 indivíduos foram testados para
o produto; 10 aplicações para as mãos. A hidratação da
pele foi avaliada utilizando um Corneômetro e por
avaliações visuais realizadas antes da primeira aplicação e
após a aplicação do produto 1, 5, 10. Resultado: O produto
não causou ressecamento na pele ao longo da série de 10
aplicações. A condição e o teor de humidade da pele,
permaneceram os mesmos do início ao fim do teste.
TESTES DE EFICÁCIA
Testes independentes demostraram que lavar as mãos
com um sabonete em espuma em vez de um sabonete
líquido, pode reduzir o consumo médio de água até
46%.*
*Conclusão do informe: ”Como uma simples modificação
no banheiro pode reduzir signicativamente o consumo de
água e as despesas associadas”. Durrant and McKay,
2011
Eficácia de tempo de ação: Conforme a monografia final
da US FDA para Produtos Antissépticos. Apresenta uma
forte ação contra uma variedade de bactérias Grampositivas e Gram-negativas. Na maioria dos casos, as
taxas de redução foram superiores a 99,99% após um
período de exposição de 15 segundos.

Essas informações e quaisquer recomendações técnicas adicionais baseiam-se no
nosso conhecimento e experiência atuais. Isto, no entanto, não implica
responsabilidade civil ou legal de nossa parte, inclusive no que tange à existência
de direitos de propriedades intelectuais de terceiros, especialmente direitos de
patente. Em especial, não há intenção nem implicação de quaisquer garantias,
expressas ou implícitas, inclusive das propriedades do produto no sentido legal.
Reservamo-nos o direito de fazer quaisquer alterações de acordo com o progresso
ou avanços tecnológicos posteriores. O cliente não está desobrigado a conduzir
uma inspeção criteriosa e detalhada dos produtos recebidos. O desempenho do
produto aqui descrito deve ser verificado por meio de ensaios que devem ser
realizados unicamente por especialistas qualificados, sob a responsabilidade
exclusiva do cliente. A menção de marcas utilizadas por outras empresas não
representa uma recomendação nem implica que produtos similares não possam ser
utilizados.
® marca registrada da Deb Group Ldt. ou uma de suas subsidiárias© Deb Group
Ltd 2017.
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