
 
 

 

                                                                  
FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO BIOCIDA 

Nome/Marca comercial: Álcool Gel Desinfetante de Mãos 

Tipo de produto (de acordo com o Anexo V do Regulamento (UE) n.º 528/2012, de 22 de Maio): 

TP1 - Produto biocida usado na higiene humana 

Empresa notificadora e responsável pela disponibilização e utilização do produto em 

Portugal: 

FAPIL – INDÚSTRIA, S.A. 

Rua Alto do Matoutinho n.º 5 

Apartado 8 

2669-909 Malveira 

Contacto da empresa notificadora: 

Adriano Júlio Rodrigues Teixeira 

Email: adriano.teixeira@fapil.pt 

Substâncias ativas e respetivos n.ºs CAS: 

Substância ativa CAS Concentração (%) 

Etanol 64-17-5 70 - 75 

Álcool isopropílico 67-63-0 2,5 - 5 

 

Origem da(s) substância(s) ativa(s) (indicar nome e morada da empresa detentora, de acordo 

com a lista do artigo 95.º do BPR):  

Valente & Ribeiro, Lda. 

Rua da Ferreira, n.º 250 

2380-153 Alcanena – Santarém - Portugal 

Origem do produto final: 

Medida Única 

Rua da Fábrica, n.º 10 

Alpedriz 

2460-243 Alcobaça 

Modo e tipo de utilização do produto: Aplicar cerca de 3 ml (pequena noz de gel) na palma da 

mão e friccionar as mãos uma contra a outra - palmas e costas - durante 30 segundos, no mínimo, até 

secagem completa. Durante a fricção ter em especial atenção as pontas dos dedos, unhas e espaço 

entre os dedos. Nos locais suscetíveis a contaminação pode aplicar-se o desinfetante, sempre que se 

julgue necessário. 



 
 

 

 

 

Locais de aplicação: Indicado para a desinfeção das mãos em todas as áreas onde a higienização 

das mãos é um requisito a cumprir. Pode ser utilizado para desinfetar superfícies resistentes 

suscetíveis a contaminação como maçanetas, mesas de trabalho e corrimões. Uso doméstico. Uso 

institucional: lares de 3ª idade, jardins-de-infância, escolas, escritórios, ginásios, comércio, serviços, 

etc. 

Organismos alvo a combater: H1N1 da gripe A, SARS-CoV2 

Tipo de formulação: Líquido – Tipo Gel 

Tipo de embalagem: 

A. O líquido encontra-se contido dentro de uma embalagem em PET [poli(tereftalato de etileno)] 

de 100 mL, acondicionada em caixas de cartão em conjuntos de 24 unidades 

B. O líquido encontra-se contido dentro de uma embalagem em PET [poli(tereftalato de etileno)] 

de 500 mL, acondicionada em caixas de cartão em conjuntos de 12 unidades. 

C. O líquido encontra-se contido dentro de uma embalagem em PET [poli(tereftalato de etileno)] 

de 500 mL com doseador, acondicionada em caixas de cartão em conjuntos de 12 unidades. 

D. O líquido encontra-se contido dentro de uma embalagem de polietileno de alta densidade de 

5 L comercializada avulso ou embalada em caixas de duas unidades. 

Conteúdo líquido das embalagens [indicar o conteúdo líquido total e o de cada unidade, assim 

como o n.º de unidades por embalagem. A apresentação deverá ser efetuada do seguinte modo: peso 

líquido total (n.º de unidades x peso líquido de cada unidade)]: 

A. Peso líquido total: 2.212 g (24 unidades x 88 g por unidade) 

B. Peso líquido total: 5.280 g (12 unidades x 440 g por unidade) 

C. Peso líquido total: 5.280 g (12 unidades x 440 g por unidade) 

D. Avulso – Peso líquido total: 4.400 g (1 x 4.400 g) 

Em caixa de cartão – Peso líquido total: 8.800 g (2 x 4.400 g) 

Línguas utilizadas no rótulo: Português 

Data 2020/07/14    Carimbo da empresa e assinatura de um responsável 
 

 

 Fernando Joaquim Rodrigues Teixeira 
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