
 

 

A informação aqui refletida baseia-se nos nossos conhecimentos e nos ensaios realizados. Não nos responsabilizamos pelos resultados obtidos se o 
produto se aplicar sem seguir as condições e o modo de uso aqui recomendado. Em caso de dúvida, consultar o nosso Departamento Técnico. 

13/04/2020 

 
 

GEL HIDROALCOÓLICO PARA LAVAGEM DAS MÃOS  
 

Solução hidroalcoólica para a lavagem das mãos em situações em que o operário não disponha de água ao seu 
alcance. 

Produto de fácil evaporação, sem necessidade de realizar enxaguamento posterior.   

Proporciona uma agradável sensação de frescura e é rapidamente absorvido. 

Produto de cor ligeiramente azulada a fim de evitar confusões e possíveis ingestões acidentais. 

 

COMPOSIÇÃO 
 
Mistura de álcoois em concentração superior a 60% em fórmula, tensioativos, compostos de amónio quaternário e 
espessantes. 
 

MODO DE USAR 
 

Ler o rótulo antes de usar.  
Aplicável por fricção sobre a pele saudável e seca. Aplicar 3 - 5 ml, e esfregar espalhando-o bem por toda a superfície, 
deixar atuar por um mínimo de 60 segundos até a sua secagem completa. Não enxaguar. Não usar em pessoas 
sensíveis aos seus componentes nem em áreas extensas da pele, nem por períodos prolongados.  
Evite o contacto com os olhos, mucosas, zonas sensíveis ou afetadas da pele e feridas.  
Conservar unicamente no recipiente original. Não reutilizar a embalagem depois de vazia. 

 

PRECAUÇÕES 
 

Provoca irritação ocular grave. Líquido e vapores extremamente inflamáveis.  
Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. Manter fora do alcance de crianças. 
Manter afastado do calor, de superfícies quentes, de faíscas, de chamas abertas e de qualquer outra fonte de ignição. 
Não fumar. SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários 
minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. Elimine o conteúdo e/ou o 
seu recipiente através do sistema de recolha seletiva habilitado no seu município.  
Para evitar riscos para os seres humanos e para o ambiente, respeitar as instruções de utilização. Deverá ser 
eliminado corretamente evitando a sua libertação no meio ambiente. 

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS     APRESENTAÇÃO   

  
 

 

Característica Valor  Caixas de 15 unidades, recipientes de plástico de 
1 litro com tampa clip-clap. 

Aparência: Líquido azulado   

Solubilidade em água Total   

Aroma Suave, álcool   

Densidade a 20 °C Típica 0,870 kg/L   

pH  6,5 a 7,5   

GEL HIDROALCOÓLICO KALON 


