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Armazenamento

 

ALCOOL GEL K500
DH.10100

 

O ALCOOL GEL K500 é um desinfectante de base de álcool a 75%, não contendo perfume nem corantes. Este desinfectante cutâneo,
baseia a sua acção de desinfecção de microrganismos na pele através no poder eliminação  do álcool isopropilico. 

O produto deve ser u�lizado directamente nas mãos, colocando uma porção de álcool gel que cubra a superficie das mãos. 
Procedendo à desinfecção das mãos com a seguinte ordem: friccionar as palmas das mãos entre si; friccionar a palma da mão direita
 contra o dorso da mão esquerda (e vice-versa) entrelaçando os dedos; friccionar a palma das mãos entre si com os dedos 
entrelaçados; friccionar o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão oposta (e vice-versa), segurando os dedos; friccionar 
o polegar direito, com o auxílio da palma da mão esquerda (e vice-versa), u�lizando movimento circular; friccionar as polpas digitais 
e unhas da mão esquerda contra a palma da mão direita (e vice-versa), fazendo um movimento circular; friccionar os punhos com 
movimentos circulares; e friccionar até secar. Não u�lizar papel toalha. Mantenha este produto afastado do calor, superficies 
quentes, faíscas, chamas abertas e outras fontes de ignição. Se entrar em contacto com os olhos, enxaguar cuidadosamente com 
água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, re�re-as, se tal lhe for possível. Con�nue a enxaguar.  

 

B5L
B25L
Tambor 200L
IBC de 1000L

 
Colocar em local com boa ven�lação e à temperatura ambiente. Prazo de validade de 12 meses.

           Aspecto                                                                                                      Límpido / Gel
             Odor                                                                                                 Característico /Alcoolico
   Teor em Isopropanol                                                                                           75% v/v
        Densidade a 20ºC                                                                                        0,835 - 0,845
                  pH                                                                                                                  7  

16 . 06. 2020

EMB. 500 ML
B2L


