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Cleanity Premium 

Descrição 

O Desinfectol mãos gel é um produto indicado para completar uma higiene total das mãos, desinfetando-as 
sem necessidade de enxaguar posteriormente. Com atividade bactericida e viricida contra vírus 
envelopados. 

N.º Registro A.E.M.P.S.: 680-DES. 

Características 

Foi testado dermatologicamente e a sua fórmula é hipoalergénica, para assegurar uma utilização ao mesmo 
tempo eficaz e agradável. Deixa a pele suave e sem irritação. Os seus ingredientes dão-lhe propriedades 
suavizantes e evitam a irritação produzida pela utilização frequente de produtos químicos.  

Especialmente indicado nos postos de trabalho nos quais existe contacto frequente com diferentes pessoas, 
lojas, trabalhos em lares, infantários e hospitais e em geral qualquer lugar onde se queira cuidar da higiene 
pessoal. Aplicar após a lavagem das mãos para completar a desinfeção das mesmas. Pode ser utilizado como 
desinfeção intermédia ao trocar de posto de trabalho durante a jornada de trabalho.  

Pode ser aplicado sobre as mãos ou sobre luvas impermeáveis, para desinfetá-las. Graças a sua composição, 
evapora rápida e totalmente sem deixar sensação pegajosa, nem sobre as mãos nem sobre as luvas. 

Propriedades físico-químicas 

Aspeto Líquido transparente 
Cor Incoloro 
Cheiro Álcool 
pH 6 
Densidade a 20ºC 0,85 g/cc 
Solubilidade Totalmente solúvel na água 
Dose Puro 
 

Composição:  Contém 79,8% de etanol, ciclohexano <1 e excipientes c.p.s. 
 

Modo de utilização 

Manual: Aplicar 2 ml diretamente sobre as mãos (ou luvas) e espalhar em toda a superfície das mãos, 
palmas e dedos. Esfregar até evaporar completamente, durante 30 segundos. A aplicação pode ser repetida 
para reforçar a desinfeção. 
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Cleanity Premium 

Precauções e informações ambientais 

Consulte a Ficha de Segurança do Produto. 

As matérias-primas utilizadas cumprem todos os critérios de desenvolvimento sustentável promovidos pelo 
"Projeto Charter para a sustentabilidade". 

Os tensoativos contidos nesta preparação cumprem o critério de biodegradabilidade estipulado no 
Regulamento (CE) n.º 648/2004 sobre detergentes. 


