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IDENTIFICAÇÃO
ÁLCOOL EM GEL NTEC é elaborado como complemento na higienização de mãos. Gel a base de alcoóis com
largo espectro de ação. Utilizado para completar a limpeza rotineira das mãos. COM ALOE VERA.

VANTAGENS
· Sanitizante de mãos que possui eﬁciência antisséptica de 99,99% frente à maioria dos germes
causadores de doenças presentes nas mãos;
· Ideal para ser usado no seu cotidiano;
· Ação frente às cepas de Salmonella choleraesuis, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa,
Escherichia coli e Klebsiella pneumoniae Carbapenemase.

MODO DE USAR
Aplique uma pequena quantidade de ÁLCOOL EM GEL na palma da mão e esfregue até secar. Dispensa água
e toalha.

CARACTERISTICAS FÍSICO QUÍMICAS
Aspecto:
Cor:
Odor:
pH (tal qual):
Teor Alcoólico:

Gel
Incolor
Característico
6,50 – 7,50
70 – 75° INPM

COMPOSIÇÃO
Produto a base de Água; Álcool Etílico Hidratado; Aquawan, Glicerina bidestilada, Trietanolamina, Extrato
de Aloe Vera.

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM
Mantenha o produto em sua embalagem original, ao abrigo de luz e bem fechada após o uso.
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PRECAUÇÕES
CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.
Cuidado: inﬂamável! 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. Este produto não substitui a lavagem com água e sabão. Não usar em
serviços de saúde.

PRAZO DE VALIDADE
24 meses a partir da data de fabricação

EMBALAGENS DISPONÍVEIS
Embalagem com: 400 mililitros.
Embalagem com: 5 Litros.

REGISTRO
Aut. ANVISA/SP: 32.1218.2020

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Tec. Químico Willian Henrique Rutter
CRQ IV 04270993.
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