
DEFINIÇÃO DO PRODUTO

APLICAÇÃO

DESINFECTANTE ALCOÓLICO
PARA AS MÃOS 70%

Produto fungicida e bactericida de amplo espectro. Mata, por 
contacto, 99,9% dos germes nocivos que podem depositar-se sobre 
as mãos e ser fonte de posterior contaminação. 
Não é irritante e proporciona uma agradável sensação de frescura e 
bem-estar na pele. Com aloé vera na sua composição. 
Apto para uso na indústria alimentar.

Desinfeção instantânea para as mãos no setor sanitário, médico, 
dentista, auxiliares clínicos, forenses, desinfeção pré cirurgica, etc. 
Desinfeção das mãos na indústria alimentar (manipuladores de 
alimentos em indústrias de carne, peixarias, fábricas de enchidos, de 
óleos, farinhas, lacteas, confeitaria, etc). Desinfeção para as mãos de 
cozinheiros, auxiliares de cozinha, cafetaria, hospital, clínicas 
veterinárias, etc. 
Não deixa nenhum tipo de resíduos.

COMO SE APLICA
Verter uma pequena quantidade diretamente nas mãos e esfregar 
durante 30 segundos. Certerficar - se que espalhou bem por toda a 
epiderme. Não necessita de água nem toalha.

ADVERTÊNCIAS
- Manter afastado do calor, superfícies quentes, faíscas, chamas abertas e outras fontes de ignição; 
- Não fumar;
- Se entrar em contacto com os olhos: 
Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire - as, se tal lhe for 
possível, e continue a enxaguar;
- Em caso de incêndio: 
Para extinguir utilizar extintor de pó ABC;
- Eliminar o conteúdo e/ou o recipiente de acordo com a norma sobre resíduos perigosos ou embalagens e resíduos 
de embalagens respetivamente.

Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco;

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Aspeto: Líquido

Cor: Incolor

Odor: Álcool

Percentagem: 70%

Densidade:  0,94

Ph: 6 - 7

COMPOSIÇÃO

ACONDICIONAMENTO E ARMAZENAMENTO

90% Etanol

9,9% Álcool Isopropílico

0,0145% Peróxido Hidrogénio

0,01% Aloé Vera
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