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FICHA TÉCNICA 
  

1. Nome comercial 
 

HIDROGEL 
 

2. Descrição 
 

GEL HIDROALCOHOLICO DESCONTAMINANTE DE MÃOS. 
 

  

 

3. Propriedades 
 

 Gel desinfetante com alto teor alcoólico, para prevenção de infeções, especialmente formulado 
para a desinfeção de pele saudável no setor alimentar. 

 É um gel especialmente formulado para higienização e proteção da pele. 
 Evapora-se rapidamente e não seca as mãos. 
 É adequado para uso contínuo sem danificar ou irritar a pele. 

 

4. Especificações 
 

Aspeto:    Gel viscoso  

Cor:    Incolor 

Odor:    Característico 

Densidade:    858 kg / m³ 

pH:     6,0 ± 0,5 
 

5. Aplicações e modo de emprego 
 

 Ideal para higienizar as mãos. 
 É aplicado puro depositando uma pequena quantidade nas mãos secas e esfregue até distribuir 

por toda a mão. Não é necessário enxaguar ou secar. 
 

6. Indicações de perigo 
 

Eye Irrit 2: H319 - Provoca irritação ocular grave. 
Flam. Liq. 2: H225 - Líquido e vapor altamente inflamáveis 
STOT SE 3: H336 - Pode causar sonolência ou tontura. 

 

7. Conselhos de segurança 
 

P210: Mantenha longe do calor, superfícies quentes, faíscas, chamas abertas e qualquer outra fonte de ignição. Não 
fumar.  
P305 + P351 + P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante 
vários minutos. Remova as lentes de contato, se possível e fácil. Continue a enxaguar 
P370 + P378: Em caso de incêndio: Use extintor de pó ABC para extinção 
P403 + P235: Armazenar em local bem ventilado. Mantenha em local fresco 
P501: Elimine o conteúdo e / ou seu recipiente de acordo com os regulamentos sobre resíduos perigosos ou 
embalagens e resíduos de embalagens, respetivamente. 
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8. Informação suplementar 
 

Não relevante 
 

9. Pictogramas 
 

       Atenção (GHS07) 
 
 
 
 

 
 

10. Tipos de embalagem 
 

 Embalagens de 1 Lt. (caixas de 12 unidades) 
 Embalagens de 5 Lt. (caixas de 6 unidades) 

 

11. Observações 
 

As sugestões e recomendações sobre o manuseamento e uso de nossos produtos respondem ao 
nosso conhecimento e entendimento mais leais no momento em que escrevemos esta ficha 
técnica.  
Não nos responsabilizamos por qualquer negligência possível no seu manuseamento ou em 
termos dos resultados obtidos ou prejuízos decorrentes do uso inadequado. 

mailto:Info@bionitid.com
http://www.bionitid.com/

