BOLETIM TÉCNICO
FR413-00 (REV. 03)

LIMP OFF ÁLCOOL GEL 70° ANJO
O LIMPOFF Álcool Gel 70° foi desenvolvido para completar a limpeza rotineira das
mãos. Sem fragrância. Sem Aloe Vera. Sem enxágue. Sua concentração alcoólica
70% apresenta ação antisséptica. Perfeito para locais onde o uso constante e
repetido se faz necessário. Sanitizante de mãos que possui eficiência antisséptica
de 99,99% frente à maioria dos germes causadores de doenças presentes nas
mãos. Ideal para ser usado no seu cotidiano.

RECOMENDAÇÕES DE USO
Deve ser usado puro, e aplicado sobre as mãos, em qualquer superfície fixa ou
objetos que se deseja desinfetar, sempre que necessário.
Sua aplicação é indicada em qualquer estabelecimento industrial ou institucional
que exige uma boa assepsia instantânea, das mãos, tais como: estabelecimentos
da área da saúde, hospitais, clínicas médicas e veterinárias, laboratórios, indústrias
alimentícias, catering, cozinhas industriais, restaurantes, academias e etc., evitando
as infecções cruzadas. Para uso constante e repetido.

PROPRIEDADES BÁSICAS
Cor
Aspecto
Odor
Densidade 20/4°C
Solubilidade
Ativo
Viscosidade
Ponto de Fulgor
Validade
Embalagem

Incolor
Gel Viscoso
Característico
0,87 g/mL
100% solúvel em água
Álcool Etílico 70°
3.000 – 10.000cP
17,8 °C (V.A) – 12,8°C (V.F)
06 meses
500mL e 5L

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado
final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície
e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.
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CARACTERÍSITICA:
É um produto a base de álcool a 70%, que atua desnaturando as proteínas e
matando instantaneamente os microorganismos nocivo à saúde. Possuem
excelente atividade contra bactérias gram-negativas, gram-positivas.

MODO DE USAR:
Aplique nas mãos uma quantidade suficiente para cobrir a superfície das mãos
limpas e secas, friccione as palmas das mãos entre si, entrelaçando os dedos,
dorso das mãos, polegares, friccione as digitais e unhas na palma da mão e faça
movimentos circulares nos punhos, friccione até secar naturalmente. Este produto
não substitui o sabonete e a lavagem com água, na presença de sujidade visível
das mãos.

RECOMENDAÇÕES DE MANUSEIO E ARMAZENAGEM
A NTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO. INFLAMÁVEL. C
ONSERVAR LONGE DO FOGO OU CHAMAS E DE FONTES DE CALOR. M
ANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS
DOMÉSTICOS. Manter em local fresco e ao abrigo da luz. Não armazenar em
temperaturas acima de 43°C. Em caso de irritação ou contato com os olhos,
suspenda o uso e procure auxílio médico. Em caso de alergia ou sensibilização
suspenda o uso e lave com água em abundância. Produto de uso externo. Não
ingerir.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA E PRIMEIROS SOCORROS
Antes do manuseio deste produto é indispensável uma criteriosa leitura de todas
as informações contidas na sua ficha de informações de segurança de produtos
químicos (FISPQ), disponível em nosso site ou solicite diretamente ao nosso
SAC (0800487777).

I ngestão: Este produto apresenta baixa toxidade oral aguda. Se ingerido
acidentalmente, manter a vítima em repouso, não induzir o vômito. Procure
atenção médica. Leve esta FISPQ.

Olhos: Lavar imediatamente os olhos com água corrente por no mínimo 15
minutos, mantendo as pálpebras abertas. Caso o desconforto persista consultar
um médico apresentar embalagem/rótulo do produto. Leve esta FISPQ.

Inalação: Mova a vítima para local ventilado. Aplicar respiração artificial somente
se a respiração cessar. Obtenha auxílio médico.
Não fumar durante o manuseio.
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OBSERVAÇÕES
Os valores encontrados para os ensaios de: peso específico foi obtido em laboratório a
uma temperatura de 25ºC. Com temperaturas diferentes da mencionada, os valores
acima estabelecidos tendem a ser diferentes dos especificados.

Não assumimos qualquer responsabilidade quanto a danos materiais e pessoais
causados pelo mau uso das informações contidas neste boletim.
Este boletim está sujeito a alterações, sem aviso prévio.

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado
final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície
e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

www.anjo.com.br

