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Ficha Técnica

SOFT ÁLCOOL GEL
1. DESCRIÇÃO

5. MODO DE EMPREGO

Gel desinfetante de mãos

2. COMPOSIÇÃO
Gel formulado à base de solução
hidroalcoólica, acondicionadores de pele,
espessantes e desinfetantes.
Substâncias

ativas:

Propan-2-ol, cloreto
didecildimetilamónio

de

3. PONTOS FORTES
 Não é irritante para a pele
 Efeito hidratante e nutritivo da pele
 Amplo espectro de atuação (bactericida,
fungicida e virucida)
 Rápida desinfeção das mãos sem
necessidade de utilizar água
 Contem ingredientes que evitam secar a pele
das mãos
 Uso agradável
 Biodegradável


Produto notificado na DGS (TP1)

4. APLICAÇÃO
O
SOFT
ÁLCOOL
GEL
é
um
gel
desinfetante/descontaminante que se utiliza sem
água para a rápida e eficaz desinfeção das mãos,
deixando as mãos frescas e macias. Recomendado
para clínicas, centros médicos, hospitais (bloco
operatório), centros de saúde, laboratórios de
análise, maternidades, padarias, talhos, indústria
de catering e alimentar em geral.
Recomenda-se fortemente a utilização do produto
em todos os casos em que as mãos possam ser
agentes transmissores de doenças patogénicas.
1

Aplicar o gel puro (1 a 3ml), diretamente nas
mãos e esfregar repartindo uniformemente
durante 30 segundos, deixar secar.
Não passar por água.

6. DADOS TÉCNICOS
Aspeto
Cor
pH
3
Densidade (g/cm )

Gel Viscoso
Incolor
5,5 – 6,5 (puro)
0,90 - 0,92 (20°C)

Apresentação

Embalagem plástica
5L, Cx. 4x5L, Cx. 2x5L
Cx. 6x800ml (Bag in Box),
Cx. 12x400ml (Bag in Box)

Produto biodegradável
o
Cumpre com o REGULAMENTO (CE) N. 648/2004
relativo aos detergentes

7. HIGIENE, SEGURANÇA E AMBIENTE
Para mais informações, tais como identificação dos
perigos, manuseamento e armazenagem, controlo da
exposição/proteção
individual,
estabilidade
e
reatividade, consultar a Ficha de Segurança do produto
elaborada pela Higiguima.

USO PROFISSIONAL

to

Para mais informações consultar Dep. Comercial da Higiguima.
A Higiguima apresenta nas suas Fichas Técnicas as condições que considera as ideais
para o uso dos produtos que fabrica e comercializa. Desta forma, a Higiguima não se
responsabiliza pelo uso inadequado dos mesmos e suas consequências, visto que tais
situações saem fora do seu controlo.
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