
KEM‐ALCOOL GEL 
GEL DESINFETANTE DE MÃOS À BASE DE ÁLCOOL 

  DESCRIÇÃO GERAL  

KEM‐ALCOOL GEL é um produto de limpeza à base de álcool e etanol para a desinfeção rápida das mãos. 
KEM‐ALCOOL GEL é usado em hospitais, consultórios médicos, escolas, lares de idosos, catering, indústrias alimentícias e 
escritórios, etc. 
KEM‐ALCOOL GEL está em conformidade com os padrões virucida UNI ‐ EN 14476, fungicida UNI ‐ EN 13624, 
bactericida UNI ‐ EN 1500. 

 

  INSTRUÇÕES PARA USO  
Coloque algumas gotas de KEM‐ALCOOL GEL nas mãos limpas e secas e esfregue por pelo menos 30 segundos e deixe 
secar. Método recomendado pela OMS (Organização Mundial da Saúde).  

  PROPRIEDADES MICROBIOLÓGICAS  

KEM‐ALCOOL GEL cumpre as normas: 
 

UNI‐EN 1500 Atividade bactericida: Desinfeção das mãos dos cirurgiões na presença de sujidade 
UNI‐EN 14476 Atividade virucida suspensa 
UNI‐EN 13624 Atividade fungicida suspensa na presença de sujidade 
UNI‐EN 13727 Atividade bactericida suspensa na presença de sujidade 

TESTES realizados por laboratórios MERIEUX (Chelab) ‐ Via Fratta 25 –RESANA‐ ITÁLIA 

  DADOS TÉCNICOS  
 

Aparência líquido viscoso azul claro 

Densidade 0.879 g/ml 

pH 6.0 ± 0.2 

Etanol 78 % V/V 

Viscosidade 700 ± 100 cps 

KEM‐ALCOOL GEL composição: 100 g de produto contém: 70,4 g de álcool etílico, excipientes e água desionizada a 
gosto. 

  AVISOS  
Guarde em local escuro e fresco. Válido por 2 anos a partir da data de fabricação (ver data do lote no recipiente) 

 
Rótulo Perigo 

Líquido e vapor facilmente inflamáveis. Causa séria irritação nos olhos. Manter afastado 
do calor / faíscas / chamas abertas / superfícies quentes. ‐ Proibido fumar. 
O produto está sujeito aos regulamentos ADR: UN 1170 Classe 3 II. Leia atentamente a 
ficha de dados de segurança antes de usar 

 
KEMIKA Spa ‐ Sede operativa e stabilimento Via G. Di 

Vittorio 55 ‐ 15076 Ovada (AL) ITALIA 

 ++39 (0) 143 80494  ++39 (0) 143 823068 
 info@kemikaspa.com  www.kemikaspa.com 
 
Representante em Portugal:  
J. Nascimento, Lda www.jnascimento.pt  
Rua Tomás Anunciação, 14 A/B – 2675‐454 Odivelas  
Telf. 219328891 Fax 219313649  
@ geral@jnascimento.pt 
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