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Álcool Gel Aloé Vera 

GEL DESINFETANTE DAS MÃOS 

DESCRIÇÃO 

 
Produto, à base de álcool (70 %V/V de álcool), para desinfeção das mãos por fricção sem 
enxaguamento, aplicar em pele saudável. O produto tem um amplo espectro de atividade 
contra bactérias, fungos, leveduras e vírus (ver o anexo). 
 

PROPRIEDADES 

 
É um desinfetante cutâneo à base de álcool etílico de elevada eficácia contra microrganismos 
transitórios da pele. Este produto também contém ureia, um excelente ingrediente para o 
cuidado de pele. Consequentemente pode ser aplicado em áreas onde a desinfeção frequente 
das mãos seja um requisito a cumprir. 
 

MODO DE UTILIZAÇÃO 

 
Aplicar uma dose de 3mL nas mãos, massajar completamente até secar, tendo em especial 
atenção as pontas dos dedos, unhas e o espaço entre os dedos. Massajar durante 30 segundos 
até à completa evaporação do produto. 
 

 
CONTÉM 

 

 
Álcool Etílico Totalmente Desnaturado, Álcool Etílico Parcialmente Desnaturado a 70% (v/v) 
(Nº CAS 64-17-5), Água, Espessante, Ureia, Trietanolamina. 
 

HIGIENE E SEGURANÇA 

 
Ver Ficha Dados Segurança do Produto. 
Armazenar na embalagem de origem fechada. Evitar temperaturas extremas. 
Em caso de acidente, consultar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV) através do 
telefone +351 808 250 250. 
 

CARACTERÍSTICAS 

 
Estado físico: Líquido 
Aspeto: Gel 
Cor: Verde 
Odor: Agradável 
pH: [6-7] 
Densidade relativa a 20ºC: 0,88-0,89 g/cm3 
Viscosidade relativa (20ºC): [100-500] cP 
Medição Álcool (20ºC): 70 %(V/V) 
Propriedade de solubilidade: Solúvel em água 
 
Substância ativa de acordo com anexo V Regulamento (UE) Nº 528/2012 do Parlamento 
Europeu e do Conselho de 22 de maio de 2012, relativo à disponibilização no mercado e à 
utilização de produtos biocidas, “Tipo de Produtos Biocidas”, pertencentes ao Tipo de 
Produto 1 – Produtos biocidas utilizados na higiene humana. 
PRODUTO BIODEGRADÁVEL 
 

EMBALAGEM 
 
100mL; 5L 
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