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SABONETE LÍQUIDO ANTISSÉPTICO EDUMAX 0,5% TRICLOSAN 
PROCESSO ANVISA N° 25351.545850/2014-15 

 
PROPRIEDADE 
O Sabonete Líquido Antisséptico Bacteriostático Edumax possui ação bactericida comprovada no combate a 

Staphylococcus Aureus e Salmonella Cholereasuis e propriedades antimicrobianas que impedem a proliferação de 

ampla gama de microorganismos patogênicos e elimina odores indesejáveis. O seu ativo, Triclosan (0,5%), é efetivo 

contra bactérias gram positivas e gram negativas, bem como contra fungos e bolores. Não tem adição de perfume e 

possui alto teor de agentes de limpeza, pH neutro e formulação contendo substâncias emolientes que previnem o 

ressecamento da pele. Comprovadamente não irritante/sensibilizante da pele. É indicado para a limpeza e 

desinfecção das mãos e demais tecidos vivos por ser eficaz na redução da propagação dos principais 

microorganismos responsáveis pelas infecções em ambientes de saúde e alimentos. 

 

 

COMPOSIÇÃO QUÍMICA 
Sodium Laureth Sulfate, Cocamide DEA, Cocamidopropyl Betaine, Triclosan, Glycerin, Methylchloroisothiazolinone 
/Methylisothiazolinone, Sodium Chloride, Disodium EDTA, Citric Acid, CI 42.090, Aqua (water). 
 
 

INDICAÇÕES 
Ideal para a higiene, limpeza e anti-sepsia do corpo e mãos de pessoas que manuseiam alimentos e utensílios de 
cozinhas de hotéis, restaurantes, motéis, hospitais e demais instituições públicas. Indicado também para médicos, 
enfermeiros, FARMACÊUTICOS, veterinários e demais profissionais que manipulam objetos expostos a 
microorganismos patogênicos. Não indicado para uso cirúrgico e áreas críticas. 
 
 

INSTRUÇÕES DE USO 
Aplicar o produto puro sobre a pele úmida, espalhando por toda a região a ser higienizada, inclusive entre os dedos 
e sob as unhas. Aguardar cerca de 30 segundos e enxaguar normalmente com água. 
 
 

DADOS TÉCNICOS 

APARÊNCIA: LÍQUIDO LÍMPIDO VISCOSO PH: 6,5 ± 0.5 

VISCOSIDADE: 4'30" / 1.098 CST A 1.174 CST DENSIDADE: 1,01 ± 0,01 G/CM3 

COR: AZUL / INCOLOR ODOR: NEUTRO / INODORO 

EMBALAGENS FRASCO 500ML / 1L / 2L / GALÃO 5L / REFIL 800ML PRINCÍPIO ATIVO: 0,5 % TRICLOSAN 

 
 

ADVERTÊNCIAS 
Conservar fora do alcance das crianças e animais domésticos. Manter ao abrigo da luz e calor. Não reutilizar as 
embalagens vazias para outros fins. 
 
 

GARANTIA 
Produção moderna e rigoroso controle de qualidade baseado na Portaria 348, ANVISA, asseguram qualidade 
uniforme e repetibilidade nos lotes. Assim, todos os produtos manufaturados pela Edumax do Brasil Ltda. são 
garantidos para a total satisfação do usuário. 


