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Embalagem: 

Volume (aproximado): Peso Líquido (aproximado): Código Fapil do Produto: 

24 x 100 mL 

12 x 500 mL 

1 x 5 L 

2.212 g (24 x 88 g) 

5.280 g (12 x 440 g) 

4.400 g (1 x 4.400 g) 

89.603 

89.606 

89.607 

 

Propriedades físico-químicas: 

Aspeto: Líquido viscoso tipo gel 

Cor: Incolor 

Odor: Característico a limão 

Densidade: 0,880 ± 0,050 kg/dm3  

Índice de refração: 1,359 – 1,369 

pH: -- 

Os dados acima são típicos para o produto, mas não 
devem ser tomados como uma especificação. 

 

Aplicações: 

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. 

Locais: 

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

 

Modo de utilização: 

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. 

 

Armazenagem: 

Armazenar na embalagem de origem, afastada de fontes de calor e ignição. 

As informações contidas nesta ficha técnica são meramente indicativas, baseando-se no conhecimento e experiências atuais podendo ser alteradas em qualquer 
momento, sem aviso prévio. Uma vez que a utilização do produto não é controlada pela FAPIL não nos responsabilizamos por danos ou perdas ocasionadas por 

uma utilização incorreta ou menos cuidada do produto. 
 

 

Foto meramente ilustrativa. A 
apresentação do produto pode 

diferir da imagem. 

Produto: 

Álcool Gel Desinfetante de Mãos FAPIL 

 

Descrição do Produto: 

Produto à base de álcool (70% de álcool etílico) para a desinfeção de mãos por fricção, 
sem enxaguamento. 

Propriedades: 

É um desinfetante cutâneo à base de álcool de elevada eficácia 
contra o vírus H1N1 da gripe A e o SARS CoV-2 da COVID-19 
(conforme com as indicações da OMS e DGS), contendo também 
substâncias amaciadoras para o cuidado da pele. Secagem rápida 
e sem necessidade de enxaguamento. A higienização das mãos é 
uma medida profilática altamente eficaz. 


