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Soft Care Des E
Desinfectante para as mãos à base de álcool

Descrição
Soft Care Des E é uma fricção alcoólica para desinfecção da pele sem
utilização de água. O produto não contém perfume ou corantes, sendo indicado
para áreas de risco médio/elevado.

Propriedades
Soft Care Des E é uma fricção para desinfecção das mãos à base de etanol. O
etanol é um agente desinfectante muito eficaz e consequentemente de elevada
acção contra os microrganismos residentes e transitórios da pele. Este produto
também foi formulado com humectantes que são compostos excelentes para o
cuidado da pele. Assim, pode ser aplicado em áreas onde é exigido o uso
contínuo de desinfectantes, tais como hospitais e áreas de alto risco em
restauração ou em locais onde não existe acesso a pontos de água.
Soft Care Des E está isento de perfume, eliminando assim o risco de
contaminação de alimentos o que o torna indicado para áreas de
processamento alimentar.
Soft Care Des E foi formulado de acordo com a Directiva Europeia de
Cosmética e como tal, é seguro se aplicado de acordo com as instruções de
utilização.

Benefícios
• Contém etanol que é um desinfectante de grande eficácia sobre

microrganismos residentes e transitórios
• Indicado para desinfecção cirúrgica
• Sem perfume (indicado para áreas de processamento alimentar)
• Contém humectantes � evita irritações da pele

Instruções de utilização
Aplicar 3 ml de produto nas mãos e esfregar durante 60 segundos, garantindo o
contacto com toda a mão. Tomar especial atenção às pontas dos dedos, unhas,
espaço entre os dedos e palmas das mãos.

Dados técnicos
Aspecto: Líquido transparente
Densidade relativa [20 ºC]: 0.86
pH [puro]: 7

Os dados acima são típicos de uma produção normal e não devem ser tomados
como uma especificação.

Segurança na armazenagem e manuseamento
Armazenar fechado na embalagem original, afastado de temperaturas extremas
(temperaturas > - 5 ºC e < 40 ºC).
Um guia completo sobre manuseamento e eliminação do produto é fornecido
em separado na Ficha de Segurança.

Método de ensaio
Cumpre a norma EN1500 : passou o teste com 3 ml e 60 segundos de
aplicação.
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Informação microbiológica
Soft Care Des E foi submetido a testes de desinfecção segundo a norma EN1500 pelo Departamento de Saúde
Pública de Helsínquia, Finlândia. De acordo com este teste o Soft Care Des E cumpre as exigências
estabelecidas pela norma EN1500.
EN 1500 � Teste para Avaliação da Fricção Higiénica das Mãos.

Embalagem
Código artigo Embalagem Apresentação
7515522 2x5L Caixa


