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Propriedades
Gelsol Hidracare é uma solução alcoólica (70% de álcool )  em gel . Formula especialmente adequada para 
locais  onde seja necessário desinfectar  as mãos  e não exista  acesso fácil  à água.  O produto depois de 
friccionado é muito volátil, seca facilmente as mãos e não deixa resíduos. Foram adicionadas substâncias 
emolientes e humectantes para manter a oleosidade natural da pele . Sem perfume adicionado .  O Gelsol 
HIDRACARE  foi  testado  segundo  a  norma  EN  1276:2009  e  EN  1275:2005   pelo  Laboratório  de 
Microbiologia Biocant que se anexa.

Aplicações e modos de utilização
Indicado para a desinfecção das mãos em locais como hotéis, instituições , colégios, restaurantes etc. 
Aplica-se o produto puro nas mãos secas esfregando toda a superfície das mãos e dedos até evaporar. 
Pode ser doseado através de pistola doseadora ou através de saboneteiras.   

Composição
Mistura de álcool etilico, isopropílico ,  glicerina e  agentes espessantes .

Especificações
Aspecto a 20ºc: Gel Transparente   
Côr: Incolor ou Azul                                                                       
Odôr: a álcool                                                             
pH (puro) : 6,0-7,0
Densidade 20ºc: 0,860-0,890 g/cm3
Viscosidade 20ºc: 3500-5000 cP
Resíduo seco(%) : 13,5-16,5 
 
Conservação e armazenagem
Manter o produto na embalagem original bem fechada, em local fresco,arejado e ao abrigo da luz solar.

Conselhos de Segurança
Produto inflamável Manter fora do alcance das crianças.Manter o recipiente bem fechado. Manter afastado 
de qualquer chama ou fonte de ignição-não fumar.Em caso de contacto com os olhos , lavar imediata e 
abundantemente com água e consultar um especialista. Em caso de ingestão, consultar imediatamente um 
médico e mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo.   Centro de Informação Anti  Venenos: Telef.  808 250 
143.Consultar a ficha de dados de segurança do produto.Produto para uso profissional.

Embalagens/ códigos
Gelsol Hidracare 5 L-09017
Gelsol Hidracare 100 ml 
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