
 

 

BRASIL QUIMICA E TECNOLOGIA LTDA 
CNPJ:28.835.866/0001-31 

 

GEL HIGIENIZADOR 70% 
 

PROPRIEDADE  

 

Produto cosmético alcoólico de higienização a seco, indicado para limpeza 

instantânea da pele. Combina o poder de eliminar germes e bactérias com ingredientes 

emolientes que hidratam e previnem o ressecamento da pele. Possui pH neutro. 

Comprovadamente não irritante para a pele através de ‘Testes de Irritabilidade e 

Sensibilização Cutânea’. Sua eficiência é comprovada por testes realizados em laboratório. Por 

ser incolor e sem adição de perfume, pode ser usado em ambientes como: academias de 

ginástica, pets-shop, bancos, supermercados, escolas, universidades, creches, cozinhas 

industriais, sanitários, estúdios de tatuagem ou em qualquer ambiente que não ofereça fácil 

acesso a água e sabonete.  

 

COMPOSIÇÃO QUÍMICA 

 

 Alcohol, Carbomer, Aminomethyl Propanol, Glycerin, Benzoato de Denatônio, Aqua 

(Water).  

 

INDICAÇÕES 

 Ideal para a higienização dos braços e mãos de pessoas que manuseiam alimentos e 

utensílios de cozinhas de hotéis, restaurantes, motéis e demais instituições públicas. 

Indicado também para profissionais que manipulam objetos expostos a microorganismos 

patogênicos. Não indicado para área cirúrgica.  

 

INSTRUÇÕES DE USO 

Aplique o Gel diretamente nas mãos e braços. Espalhe e esfregue até a sua secagem. 

Não é necessário o enxague. 
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 DADOS TÉCNICOS 

APARÊNCIA: GEL TRANSPARENTE PH: 7,00±0,50 

TEOR ALCOÓLICO: 70% DENSIDADE: 0,701±0,01 G/CM3 

COR: INCOLOR ODOR: CARACTERÍSTICO ALCOÓLICO 

EMBALAGENS: 5L  VALIDADE: 6 MESES  

 

ADVERTÊNCIAS  

PRODUTO INFLAMÁVEL. Conserve fora do alcance das crianças e animais 

domésticos. Não reutilize as embalagens vazias para outros fins. Este produto não substitui o 

sabonete e a lavagem com água. Manter afastado do fogo e do calor. Não perfurar a tampa. 

Não derramar sobre o fogo. Em caso de queimadura lavar a área com água corrente. Em 

caso de ingestão, não provocar vômito e consultar imediatamente o centro de intoxicação 

ou serviço de saúde mais próximo.  

 

GARANTIA 

Produção moderna e rigoroso controle de qualidade baseado na Portaria 348, ANVISA, 

asseguram qualidade uniforme e repetibilidade nos lotes. 


