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Refª. LABGELDESINF500 / LABGELDESINF5 
Nome  

Alcoolgel 

Desinfetante da Pele 

Antiséptico 

 

Estatuto legal 

Biocida 

 

Composição 

ALCOHOL; AQUA; GLYCERIN; CARBOMER; 

TRIETHANOLAMINE; PARFUM 

 

Embalagem: 500 ml e 5L 

 

Substância Ativa 

Etanol 70% v/v 

 

Modo de Aplicar 

Aplicar um pouco de gel (2 a 3 mL) sobre as mãos e esfregar, prestando especial atenção às unhas, 

pontas e entre os dedos, até completa evaporação do produto. Não é necessário passar por água 

nem utilizar toalha. 

Utilizar sempre que necessário. 

 

Menções obrigatórias de acordo com o estatuto do produto 

Gel 

Quantidade: A definir 

Antisséptico; Desinfetante da pele. 

Não ingerir. Evitar o contacto com os olhos. Em caso de acidente ou de indisposição, consultar 

imediatamente o médico (se possível mostrar-lhe o rótulo). 

Manter afastado do alcance das crianças. Manter o recipiente bem fechado. 

Perigo - Líquido e vapor facilmente inflamáveis. 

Manter afastado do calor, faíscas, chamas abertas e superfícies quentes. Não fumar. 

Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco. 

Data de caducidade: Ver embalagem. 

 

INFORMAÇÃO DE ROTULAGEM [IR] 

 
Responsabilidades 
Todos os testes de estabilidade a serem executados com o produto terão de ser acordados mediante orçamento. A 

CLIENTE assume expressamente, enquanto operador responsável nos termos da lei pela colocação do produto no 

mercado nacional, a responsabilidade pela prestação de quaisquer informações destinadas a terceiros e/ou aos 
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consumidores, inseridas nos materiais de embalagem e/ou promocionais dos produtos, nomeadamente e sem limitar 

alegações nutricionais ou de saúde, assim como pela verificação, manutenção e atualização dessas informações A 

CLIENTE assume expressamente que toda a informação alterada, modificada ou removida pela CLIENTE aos 

materiais de embalagem e/ou promocionais dos seus produtos é da sua exclusiva autoria e responsabilidade. A 

CLIENTE garante o cumprimento de eventuais especificidades de rotulagem decorrentes de outros mercados onde 

esteja ou pretenda inserir-se. 


