
Loção. Antisséptico para a pele. 

Ficha Técnica

Propriedades:
Garante a higiene das mãos em qualquer situação e lugar. Elimina os microorganismos patogénicos. Sem enxaguamento. 
Secagem rápida. Apto para situações que necessitam de acções preventivas. Autorizado pela Agência Espanhola de 
medicamentos e produtos sanitários. 

Modo de utilização:
Dosear sobre as mãos secas. Aplicar a quantidade suficiente para cobrir toda a superfície das mãos. Esfregar. Deixando actuar o 
produto pelo menos 60 segundos enquanto se realiza a secagem. Não se debe enxaguar posteriormente com água. 

Aplicações:

Estabelecimentos:
Indústria alimentar. Cozinhas profissionais. Residências geriátricas. 
Estabelecimentos de saúde, exceto áreas cirúrgicas. Centros educativos. 
Actividades de atendimento ao público. Instalações desportivas. 

Indicado para:
Zonas de trabalho. Lavatórios. Vestuários. Sanitário. Areas de risco. 

Dose:Formatos de 
venda: 0,1-0,5-0,8-1-5 l

Propriedades físicas e químicas:

Aspecto:

Cor:
Odor:

pH:

Densidade:

Líquido transparente

Incolor

Característico
0,88+-0,01

Acreditações:

Registos:

Nº registro da Agência Espanhola de medicamentos e produtos sanitários: 
601-DES

Informação orientadora com fins comerciais. Seguir as indicações da etiqueta e da Ficha de Segurança relativamente ao 
manuseamento e utilização do produto. Contactar o nosso Departamento Técnico para resolver possíveis dúvidas.

Composição qualitativa:

Cloreto de didecildimetilamonio 1%. n-Propanol 40%. Etanol 14%. 
Isopropanol 6,4%. Excipientes. Água qs 100%. 

Higiene alimentar

Pronto para usar

Cuidados especiais

Pronto para usar

Mãos. Risco higiénico

Pronto para usar
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USO PARA O PÚBLICO EM GERAL. ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO, LEIA ATENTAMENTE O RÓTULO. A fim de evitar 
riscos para as pessoas e o meio ambiente, siga as instruções de utilização. Evitar a libertação para o ambiente. Dosear 5 ml do 
proeducto sobre as mãos secas. Esfregar. Deixando actuar o produto pelo menos 60 segundos enquanto se realiza a secagem. 
Não utilize o produto em pessoas sensíveis aos componentes do mesmo, nem durante tempo prolongado. Uso externo. Aplicar 
sobre a pele sã e limpa. Evite o contato com os olhos, mucosas, áreas sensíveis e doentes da pele. Utilizar com precaução em 
menores de dois anos. Conservar unicamente no recipiente de origem. 

Informação adicional:

Cumpre com as seguintes normas:

• EN-1276, Desinfetantes e anti-sépticos químicos. Ensaio da suspensão quantitativa para avaliação da actividade bactericida de 
desinfetantes químicos e anti-sépticos utilizados em alimentos, indústria, casa e comunidade

• EN-1650, Desinfetantes e anti-sépticos químicos. Ensaio da suspensão quantitativa para avaliação da actividade fungicida ou 
levuricida de desinfetantes químicos e anti-sépticos utilizados em alimentos, industrial, doméstico e área institucional

• EN-1500, Desinfetantes e anti-sépticos químicos. Tratamento higiénico das mãos, por fricção
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