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COSMETICS 

PRODUTO (PRODUCT): Gel Higienizante para mãos 

CPNP REFª (CPNP REFERENCE): 3301774 

FUNÇÃO (FUNCTION): Higienizar as mãos 

LISTA DE INGREDIENTES (INGREDIENT LIST): Alcohol, Aqua, Isopropyl Alcohol, Glycerin, Carbomer, 

Aminomethyl Propanol, 2-Aminobutanol 

 

PERFIL ANALITICO (PRODUCT SPECIFICATIONS): 

PARAMETRO ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO 

Cor Transparente 

Odor Caracteristico 

Aspecto Homogéneo 

pH 6.5 – 7.5 

Viscosidade 20 000 – 35 000 cP 

Densidade 0.86 – 0.95 g/ml 
 

INSTRUÇÕES DE USO (INSTRUCTIONS FOR USE): 

PT: Aplicar o gel nas palmas das mãos e friccionar. Não passar as mãos por água. 

EN: Apply the gel to your palms and rub. Do not rinse your hands with water. 

 

ARMAZENAMENTO (STORAGE):  

PT: Manter fora do alcance das crianças. Inflamavel! Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca e outras 

fontes de ingnição. Não fumar. Evitar o contacto com os olhos. Não ingerir! Em caso de ingestão, consultar de 

imediato o médico e mostrar a embalagem ou o rótulo. 

EN: Keep out of the reach of children. Flammable! Keep away from heat, hot surfaces, sparks and other sources of 

ignition. Do not smoke. Avoid contact with eyes. Do not ingest! If swallowed, seek medical advice immediately and 

show the packaging or label. 

 
Todas as recomendações para o uso de nossos produtos, dadas por nós por escrito ou oralmente, são baseadas no 
estado atual de nosso conhecimento no momento em que essas recomendações são feitas. Acredita-se que as 
informações contidas nesta literatura técnica sejam precisas e sejam oferecidas de boa fé em benefício do cliente. A 
empresa, no entanto, não pode assumir qualquer responsabilidade ou risco envolvido no uso de seus produtos fora 
do uso recomendado. 
 
 
All recommendations for use of our products, whether given by us in writing or orally, are based on the current state 
of our knowledge at the time that such recommendations are made. Information contained in this technical literature 
is believed to be accurate and is offered in good faith for the benefit of the customer. The company, however, cannot 
assume any liability or risk involved in the use of its products out of the recommended use.  


