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DETERGENTE HIGIENIZANTE * 
COM 80% DE ÁLCOOL

Generalidade

ALCOKIL 80 é um detergente higienizante
hidroalcoólico * contendo 80% de álcool etílico,
com forte poder desengordurante, secagem ultra
rápida, sem resíduos e sem enxaguamento.
O uso de ALCOKIL 80 produz uma ação
higienizante imediata com um amplo espectro de
eficácia. ALCOKIL 80 é adequado para
superfícies, equipamentos, paredes e pisos.
ALCOKIL 80 não contém corantes nem perfumes.

Campos de aplicação

ALCOKIL 80 é específico para limpeza e
higienização rápidas* de estações de trabalho,
secretárias, mesas, bancadas, cadeiras, ratos de
computador, PCs, tablets, telefones e, em geral, de
todas as superfícies, portas, janelas, elevadores,
teclados, painéis de botão de pressão, caixas
registradoras, móveis, espelhos, puxadores,
interruptores, meios de transporte públicos e
privados. ALCOKIL 80 também é usado para
higienização ambiental com um nebulizador.
ALCOKIL 80 é utilizado em todos os setores:
escritórios, fábricas, oficinas, instituições de crédito,
supermercados, hospitais, lares, hotéis e b & b,
jardins de infância, escolas e universidades, locais
de culto e associações, ginásios, centros de bem-
estar , centros de natação e em todos os tipos de
lojas e atividades comerciais.
ALCOKIL 80 também é adequado para limpeza
rápida sem interromper os ciclos de trabalho em
todas as indústrias agroalimentares, em
estabelecimentos de distribuição de alimentos,
bares, restaurantes de fast food, cantinas e
restaurantes. É usado em balcões de bar,
bancadas, carros de apoio e de limpeza, balcões
frigorificos, geladeiras, despensas, equipamentos
de cozinha, cortadores, balanças, tábuas de corte,
correias transportadoras e embalagens. ALCOKIL
80 é seguro em alumínio, aço, fórmica, laminados,
vidro, cobre, latão e ligas, papelão e plásticos
resistentes a solventes.

CONTÉM 80% ETANOL

HIGIENE PROFUNDA *

RÁPIDO, AUTO-SECAGEM, SEM 
ENXAGUAMENTO, SEM RESÍDUOS

IDEAL PARA TODAS AS 
SUPERFÍCIES

Embalagens

ALCOKIL 80 é embalado em recipientes de 5
litros e na embalagem de 500 ml. ALCOKIL 80
de 500 ml faz parte do equipamento pessoal
dos operadores de escritórios, lojas, bares e
restaurantes, armazéns e fábricas, que devem
higienizar frequentemente suas estações de
trabalho, garantindo higiene e segurança
profundas.
A forma prática da embalagem, com dimensão
reduzida, torna-a ideal e funcional para ter
sempre à mão.
Além disso, a tampa com ponta concentra o
produto dispensado em um ponto delimitado,
evitando danos aos documentos,
cartões, recibos e outros
objetos delicados
presentes no
local.
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Outras informações

APENAS PARA USO PROFISSIONAL

Mantenha fora do alcance de crianças.

Mantenha longe da luz solar e de 
fontes de calor. 4 bilhas da 5 lt.

12 frascos  de 500 ml.
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Dispositivos de proteção

Óculos de segurança

Luvas de borracha
ou PVC

Características técnicas

COMPOSIÇÃO Álcool etílico, surfactantes catiônicos

ASPECTO FÍSICO liquido transparente incolor

PERFUME Isento

PESO ESPECÍFICO 0,86

pH como é 8 ± 0,5

SOLUBILIDADE EM ÁGUA Completa

BIODEGRADABILIDADE todos os surfactantes contidos cumprem os requisitos completos de
biodegradabilidade aeróbica estabelecidos no anexo III do Regulamento (CE) no
648/2004

CONTÉM 80% ÁLCOOL  ETÍLICO DE ACORDO COM A  
RECOMEDAÇÃO  DA DIREÇÃO-GERAL DA SAUDE (DGS)
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* Não é um desinfetante. Remove 
mecanicamente microorganismos.

FICHA TECNICA 
BT 14121/00

Modo de emprego

• Pulverize ALCOKIL 80 diretamente na superfície e esfregue com papel ou pano até secar
completamente e remover a sujidade. Para a higienização ambiental com equipamento de
nebulização usar puro.

• Para limpar monitores, superfícies pintadas ou delicadas, não pulverize diretamente sobre a
superfície, mas sobre papel ou pano.

• Não requer enxaguamento.
• Para limpeza e higienização diárias * do piso, dilua o ALCOKIL 80 a 2 - 4% de acordo com o grau

de sujidade e aplique com uma mopa ou lavadora.

Não use em plexiglás transparente, superfícies sensíveis a solventes, superfícies pintadas, couro.
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