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SANI GEL MED

DESCRIÇÃO Desinfetante de mãos à base de álcool, sem enxaguamento

CARACTERÍSTICAS Desinfetante hidroalcoólico para antissepsia da pele.
Elimina 99,9% das bactérias, fungos e vírus em 60 segundos. 
Com agentes hidratantes.
Pode ser utilizado em todos os contextos: sanitário, institucional, industrial e doméstico.

MODO DE EMPREGO E 
DOSAGEM

Deitar o produto na palma da mão, numa quantidade adequada para fricção durante, pelo 
menos, 60 segundos, distribuindo-o em todas as partes da mão. O produto é utilizado sem 
água e não precisa de ser enxaguado.

ESPECIFICAÇÕES Aspeto: gel transparente incolor
pH: 6,8 +/- 0,5
Peso específico [g/ml]: 0,865 +/- 0,020
100 g de produto contêm: Etanol 68,7 g. Coformulantes, emolientes e água q.b. para 100 g

Os dados acima são valores típicos de produção e não constituem, por si mesmo, uma 
especificação.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS Dermatologicamente testado. Testes de atividade microbiológica: EN1500 “Atividade 
bactericida por esfregamento das mãos”, EN13624 “Atividade fungicida no setor da 
medicina”, EN13727 “Atividade bactericida no setor da medicina”, EN14476 “Atividade 
virucida

COMPATIBILIDADE DO 
PRODUTO

ADVERTÊNCIAS: Para uso externo. Se entrar em contacto com os olhos, enxaguar 
abundantemente com água. Em caso de ingestão consultar o médico. Manter fora do 
alcance das crianças. Inflamável. Manter afastado de fontes de combustão

PRECAUÇÕES 
DE UTILIZAÇÃO E 
ARMAZENAMENTO

Conservar dentro das respetivas embalagens originais. Evitar temperaturas extremas. Para 
mais informações sobre a utilização e a eliminação, consultar a ficha de segurança.

CERTIFICAÇÕES / 
CONFORMIDADE

O produto não contém tensioativos.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA Para mais informações sobre os ingredientes do produto, consultar a ficha de segurança.
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N CODE 1035 EAN 8054633839423
Pcs x Box 6 Volume L 0,6 Fl. Oz. 20,29
Box x Layer 20 Peso Kg 0,519 Oz. 18,31
Box x Pit 140
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