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As informações expressas neste folheto são baseadas nos nossos conhecimentos e experiência à data da sua publicação, sendo prestadas de boa fé. Dado que a utilização do produto se encontra fora do nosso controlo, a Unidete não 

assume qualquer responsabilidade por perdas ou danos resultantes de uma utilização inadequada e/ou incorrecta. Ficha de segurança disponível para utilizadores profissionais. Para outras utilizações consultar o Departamento Técnico 

da Unidete.
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APRESENTAÇÃO

Líquido para mãos, de base alcoólica, com poder desinfetante.

• Ideal para a desinfeção das mãos sem enxaguamento.

• Evapora rapidamente sem deixar resíduos.

SEPIKOL K200

INDICAÇÕES DE PERIGO / CONSELHOS DE PRUDÊNCIA

NOTA: As informações disponibilizadas neste documento são indicativas, podendo sofrer alterações decorrentes de 

actualizações da legislação vigente. Aconselhamos a consulta da ficha de dados de segurança que é 

disponibilizada na plataforma SDSArea, na qual todas as informações estão atualizadas. 

COMPOSIÇÃO

Alcool

DESINFETANTE BASE ALCOÓLICA 

MODO DE UTILIZAÇÃO

Utilizar nos cuidados de higiene pessoal, na desinfeção das mãos sem recorrer ao enxaguamento. 

Pode ser utilizado tanto a nível doméstico como institucional, em restaurantes, hotéis, estalagens, 

escritórios, escolas, centros comerciais e em outros locais públicos ou privados.

Pode também ser utilizado em atividades no exterior e sempre que não exista um local para lavar as 

mãos.

A sua eficácia como biocida foi avaliada através de estudos de atividade microbiológica, realizados pelo 

Laboratório de Controlo Microbiológico da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, de 

acordo com a norma AFNOR NF EN 1276. Concluiu-se que o produto aplicado puro e após um tempo 

de contacto de 5 minutos, foi eficaz contra os seguintes microorganismos: Escherichia Coli ATCC 

10536, Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Enterococcus 

hirae ATCC 10541.

Aplicar nas mãos uma pequena quantidade de produto. Esfregar e deixar secar sem enxaguar. A 

aplicação do produto deve ser feita após a lavagem das mãos com um sabonete desinfetante ou 

tradicional. No entanto, em atividades no exterior, e sempre que não exista um local para lavar as 

mãos, pode aplicar-se o produto sem que as mãos sejam previamente lavadas.

Líquido e vapor inflamáveis            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não 

fumar. Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial.

SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): retirar imediatamente toda a roupa 

contaminada. Enxaguar a pele com água/tomar um duche.Em caso de incêndio: Para extinguir utilizar 

extintor de pó ABC.

                                                                                                                                                                                                                                                                            

Manter fora do alcance das crianças. Não ingerir.  Em caso de acidente, consultar o Centro de 

Informação Antivenenos (CIAV) através do telefone +351 808 250 143

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

DADOS TÉCNICOS 

Aspecto Físico: Transparente                                                                          

Densidade: 0,940 - 0,960

Cor: Incolor                                          

pH: 6,00 - 7,00

Odor:  n.a                                                             

Solubilidade: Solúvel  


