
Boletim Técnico
ÁLCOOL EM GEL 

70° INPM TUPI

DESCRIÇÃO
O ÁLCOOL EM GEL 70° INPM TUPI 
é um produto antisséptico que 
elimina 99,9% das bactérias, além 
de possuir hidratantes e emolientes 
para manter suavidade das mãos 
não irritante.

INDICAÇÕES DE USO:
Deve ser usado puro, e aplicado sobre as mãos, 
em qualquer superfície fixa ou objetos que se 
deseja desinfetar, sempre que necessário. 

APLICAÇÃO:
Aplicar o produto puro nas mãos e 
friccioná-las até secar naturalmente. Utilize 
sempre que necessário. 
O produto também pode ser utilizado para 
limpezas de superfícies a serem 
desinfectadas com auxílio de pano seco.
 Sem necessidade de enxágüe. 
Não resseca as mãos.

É um produto a base de álcool a 70%, que atuam desnaturando as 
proteínas e matando instantaneamente os microorganismos nociv-
os a saúde. Possuem excelente atividade contra bactérias 
gram-negativas, gram-positivas. A sua ação eficaz contra os micro-
organismos patogênicos foi testada e comprovada frente às cepas 
Salmonella Choleraesuius, Staphylococcus Aureus, Escherichia 
Colli e Pseudomonas Aeruginosa.

CARACTERÍSTICAS:

RECOMENDAÇÕES DE MANUSEIO E ARMAZENAGEM:

DISPONOBILIDADE:

PROPRIEDADES TÉCNICAS

ENSAIO: UNIDADES: METODOS: RESULTADOS:
Aspecto
Cor
Odor
Densidade 20/4°C
pH (solução 1%)
Impureza
Viscosidade

-
-
-
G/ML
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

Gel Viscoso
Incolor
Característico 
0,875
7,0
Ausente
15000

PRIMEIROS SOCORROS:

Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos, distante 
de fontes de calor e ao abrigo de luz solar. Em caso de alergia ou 
sensibilização suspenda o uso. Evite contato com os olhos. Caso 
ocorra, lave com água em abundância. Produto de uso externo. 
Não ingerir.

Em caso de contato com os olhos ou com a pele lave 
imediatamente com água em abundância.

Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte 
imediatamente o centro de intoxicação ou o medico levando o 

rotulo do produto. 

GALÃO 5Kg:  2.3138.0043.004-4
FRASCO 500g: 2.3138.0043.002-8

Galão 5Kg, frasco 500g
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