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KARGEL 937
•

Rápida ação

•

Fácil de usar

1. DESCRIÇÃO
Produto em gel, à base de álcool, para higienização das mãos por fricção. O produto não contém perfume ou corantes.
2. USOS TÍPICOS
É um produto formulado à base de álcool isopropílico de elevada eficácia na higienização da pele. Pode ser aplicado em
áreas onde a higiene frequente das mãos seja um requisito a cumprir.
3. CARACTERÍSTICAS
Aspeto

Gel incolor

pH

6.5±0.5

Densidade a 20°C:

0.84 ± 0.05 Kg/dm3

Odor

Característico

Solubilidade

Em água

Substância ativa, concentração

Álcool isopropílico, 70%

Biodegradabilidade

Fácil, 86%

Embalagens disponíveis

1L, 5L

Estabilidade em armazém:

6 meses quando armazenada na embalagem de origem, devidamente fechada e ao
abrigo do calor.

4. DADOS DE APLICAÇÃO
Aplicar uma dose abundante nas mãos, massajando completamente até secar, tendo em especial atenção as pontas dos
dedos, unhas e o espaço entre os dedos. Massajar durante 30 segundos no mínimo, até à completa evaporação do
produto.
5. SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE
De um modo geral deve evitar o contato com os olhos. Deve ter em atenção a legislação em vigor, à data de
comercialização e utilização do produto, relativa ao Ambiente, Saúde e Segurança no Trabalho.
Para mais informações é fundamental a leitura do rótulo da embalagem e da Ficha de dados de Segurança do produto.

As caraterísticas deste produto poderão ser alteradas sem aviso prévio como consequência da política de contínua investigação e desenvolvimento da empresa. Esta informação baseia-se no nosso
atual conhecimento do produto, contudo, e devido ao facto de as suas condições de utilização se encontrarem fora do nosso controlo, não são dadas quaisquer garantias de resultados se não forem
cumpridas as indicações mencionadas neste boletim. A responsabilidade da empresa limita-se à devolução do valor do produto usado, não sendo aceite a imputação de qualquer tipo de
responsabilidades por perdas ou danos.
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