
 

 

HANDCHEM FOAM 
Sabonete Líquido Biodegradável 

 

 
DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
HANDCHEM FOAM é um é um sabonete liquido especialmente formulado para uso em 
saboneteira de espuma, que promove uma suave limpeza das mãos. Contém 
propriedades emolientes, que ajudam a manter a pele hidratada e não provoca o 
ressecamento, mesmo com seu uso continuo. HANDCHEM FOAM tem um suave 
perfume de erva doce, apresenta um alto rendimento devido à grande concentração de 
substâncias neutras de limpeza, que formam uma espuma densa e estável. 
 

RECOMENDAÇÕES DE USO 
HANDCHEM FOAM é indicado para uso diário na higienização suave das mãos. 
Umedecer as mãos, aplicar a espuma de limpeza e movimentos circulares e enxaguar. 
Devido à eficiência do sistema de espuma, cada acionamento libera cerca de 0,5 ml de 
HANDCHEM FOAM que é suficiente para limpeza completa das mãos. 
 

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO 
 Aparência: líquido transparente, verde e de odor de erva-doce. 
 pH: 7,0 a 8,0 
 Teor de ativos: 8,0 a 12,0%  
 Densidade: 0,990 – 1,030 g/cm³ 
 Viscosidade: 5 – 15cps 

 

SEGMENTOS DE MERCADO PARA USO DE HANDCHEM FOAM 
Restaurantes, lanchonetes, escolas, shoppings, escritórios, laboratórios, clínicas 
médicas, odontológicas, veterinárias, clubes, postos de combustível, indústrias e etc. 
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