
FICHA TECNICA 
BT 21074/00

Gel hidroalcoólico higienizante para lavagem 
rápida das mãos sem enxaguamento

Generalidade

Gelsoap75 é um gel hidroalcoólico para
higienização rápida sem enxaguar as
mãos.
Gelsoap75 é uma formulação à base de
álcoois e cloreto de didecildimetil amônio
com propriedades higienizantes e auto-
secantes que não requer enxaguamento e
deixam as mãos livres de viscosidade.

Gelsoap75:

• É DERMATOLOGICAMENTE TESTADO

• CONTÉM ALOE VERA COM UM EFEITO
HIDRATANTE E CALMANTE

•NÃO CONTÉM PERFUMES :

•Evitar alergenicidade e / ou fenômenos
de baixa compatibilidade com a pele ou
degradação

•Também pode ser usado por
funcionários dos setores hospitalar e
alimentar

•O uso do Gelsoap75 garante uma
ação higienizante imediata e de amplo
espectro.

Uma única lavagem com Gelsoap75 é
sufeciente para obter excelente higienização
da pele.
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Campos de aplicação

Gelsoap75 é usado no atendimento a
locais públicos (escritórios, hospitais,
escolas, restaurantes, ginasios, estações,
metropolitano, casas de banho, elevadores,
laboratórios de análise, transporte público) e
ao tocar superfícies e objetos sujeitos a
contato frequente com as mãos : pegas,
teclados e mouses de computador,
telefones, corrimãos, mesas, botões de
pressão de elevador, dinheiro.
Gelsoap75 também é usado por
operadores profissionais:
nas indústrias alimentares, nos

estabelecimentos de distribuição de
alimentos e na restauração coletiva na
higiene das mãos que entram em contato
com os alimentos, mesmo durante os ciclos
de processamento e ao mudar de um
alimento para outro;
Em clínicas, hospitais, casas de repouso e
lares, laboratórios de análise, clínicas
médicas, veterinários, consultórios
odontológicos, centros de estetica, para
limpeza e higienização das mãos.
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O produto é inflamável. Evite contato com os 
olhos.Em caso de contato com os olhos, lave 
abundantemente com água. 

DERMATOLOGICAMENTE TESTADO

O produto atende aos requisitos da União 
Europeia em relação a produtos cosméticos.

Outras informações

Evitar o gelo. Armazenar a temperaturas
entre 0 e 30 ° C.

6 frascos de 1 lt. com dispensador / com 
tampa flip-top
6 sacos de 800 ml. para dispensador de 
parede
4 bilhas de 5 lt.

FICHA TECNICA 
BT 21074/00
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Características técnicas

COMPOSIÇÃO Álcool 75%, cloreto de didecildimetilamônio, aloe vera
ASPECTO FÍSICO Gel trasparente incolo
PERFUME Característico
PESO ESPECÍFICO 0,86 kg/l
pH como é 7,5 ± 0,5
SOLUBILIDADE EM ÁGUA Completa

Precauções recomendadas para
operadores profissionais:
Unhas curtas e sem vernizes, evite unhas
postiças, remova relógios, pulseiras,
alianças, anéis para ter os braços, pulsos e
mãos livres durante o trabalho.

Modo de emprego

Gelsoap75 é fornecido em 3 embalagens:
• Garrafa de lt. 1 com dispensador / com tampa flip-top
• Bolsa de 800 ml para dispensador de parede
• Bilhas de 5 litros.

Despeje uma quantidade adequada de
Gelsoap75 nas mãos e esfregue até secar,
prestando atenção especial aos dedos e
unhas. Não é necessário lavar as mãos
antes de usar Gelsoap75, que sozinho, em
uma única operação, limpa e higieniza as
mãos.

CONTÉM ÁLCOOL 75% de acordo com
recomendação  da Direção-Geral de Saude (DGS)
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