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NOME DO PRODUTO: CLIVÊ SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA PARA MÃOS E PELE REV.:  0 

Titulo: Solução Antisséptica para as mãos e pele 

Disponível nas embalagens:       140 ml    5 litros          1L          4 kg         5L            20L             50L            200L 

DESCRIÇÃO  

Solução antisséptica líquida, indicada para antissepsia instantânea das mãos e pele, após sua lavagem. É também indicado 

para antissepsia das mãos antes da manipulação de alimentos. Sua formulação é pronta para uso e dispensa enxágue, mesmo 

quando há contato direto com alimentos. Este produto não substitui a higiene com água e sabonete. 

 Possui rápida ação bactericida. Não prejudica o meio-ambiente. Contém hidratante. 

MODO DE USAR       

Aplicar o produto diretamente nas mãos. Esfregar levemente até que o produto envolva as mesmas. Deixar secar. Não é 

necessário o enxágue. 

ARMAZENAGEM    

Armazenar em lugar fresco e seco. Mantenha o produto em embalagem original para conservação da qualidade do material, protegido do 

sol e calor. Não reutilize as embalagens vazias para outros fins.  

VALIDADE 

06 Meses 

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS 

Odor   Alcóolico  

Estado físico/Aparência Líquido incolor e transparente 

Composição   Alcohol (70° INPM), glycerin,  Citric ácid, denatonium benzoato,  aqua. 

pH puro 6,5 – 8,0 

Densidade 0,860 – 0,880 g/mL 

Inflamabilidade Inflamável 

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA 

Em caso de contato com os olhos, lavar com água em abundância. Se ingerido, não provocar vômito, consultar o Serviço de Saúde mais próximo, levando o 

rótulo ou a embalagem do produto. Não reutilizar a embalagem vazia para outros fins. Para obter informações sobre destinação e reciclagem da 

embalagem consulte nosso SAC. 

CONTATO 

Para informações complementares entrar em contato com nosso departamento técnico, através do telefone (19) 2103.0100. As informações sugeridas 

nesta ficha técnica são resultados de testes laboratoriais e práticos. A ADHETECH reserva-se no direito de mudar quaisquer das especificações acima sem 

prévio aviso, e a qualquer tempo atendendo à sua política mercadológica para melhor atender aos seus clientes. 
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