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ÁLCOOL GEL  
GEL ANTISSÉPTICO PARA AS MÃOS 

 
 
Descrição: 

 
Gel antisséptico, a base de álcool etílico a 70% p/p. Mais eficaz que o álcool líquido, pois, possui taxa de 
evaporação mais lenta, desta forma, aumentando seu tempo de contato sobre a superfície. Contém em sua 
formulação emoliente que evita o ressecamento da pele. Contém extrato de ALOE VERA. Dispensa enxágue. 
 
Indicação de uso: 

 
Ideal para ser usado como complemento na higienização de mãos em residências, hospitais, laboratórios, 
dentistas, clinicas, consultórios e indústria em geral. 
 
Modo de Uso: 

 
Produto pronto uso. 
Aplique uma pequena quantidade de ÁLCOOL GEL ANTISSÉPTICO sobre as mãos previamente limpas e secas. 
Espalhe por toda a superfície das mãos e deixe secar. Não é necessário enxaguar. 
 
 
Dados físico-químicos: 

 
 

Aparência Gel 
Cor Incolor a levemente amarelado 
Odor Característico/ alcoólico  
pH, a 25°C 7,5 – 8,5 
Porcentagem de ativos Álcool etílico: 70% p/p 
  
 
Apresentação: 

 
Produto disponível em frascos 1L e bombonas de 5L. 
 
 
Precauções de uso: 

 
CONSERVE FORA DO ALCANÇE DE CRIANÇAS E DOS ANIMAIS. CUIDADO: INFLAMÁVEL! MANTENHA 
LONGE DO FOGO E DE SUPERFÍCIES AQUECIDAS. Não armazenar em temperaturas acima de 40°C. Não 
derramar sobre o fogo. Manter afastado do fogo e do calor. Mantenha a embalagem bem fechada em local fresco e 
arejado. Não reutilizar a embalagem vazia. Para uso externo. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos. 
Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de queimadura, lavar a 
área com água corrente. Em caso de ingestão, não provocar vômito e consultar imediatamente o Centro de 
Intoxicações ou Serviço de Saúde mais próximo. Em caso de inalação ou aspiração, remova o paciente para local 
arejado. Suspender o uso em caso de irritação. Centro de Intoxicações 0800-722-6001. Este produto não substitui 
a lavagem com água e sabão.  
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Cuidados de conservação: 
 

Este produto deve ser mantido em sua embalagem original e fechado. Conserve o produto em local seco ao abrigo 
do sol.  
 
Prazo de validade: 

 
6 meses a partir da data de fabricação. 
 


