HIGI A 58 – SABONETE DESINFETANTE
Sabonete líquido desinfetante para mãos

FICHA TÉCNICA
Código: MC.FT.PLI.04HA.01
Revisão: 01/07/2015
Versão: 01

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Estado:
Cor:
Odor:
Densidade:
pH:

Viscoso
Incolor
Inodoro
1.02 ± 0.01 g/cm3
8±1

Distribuidor Oficial
Exclusivo:
MIGUEL DE ALMEIDA COELHO VITÓRIA
Rua da Seixada, Nº 8 - Moure de Carvalhal
Abraveses
3515-162 Viseu
(351) 916 710 142 / 968 847 076 / 232 404 819
higia58@gmail.com
www.higia58.pt

DESCRIÇÃO
Sabonete líquido em gel desinfetante para mãos, especialmente concebido para uso regular no combate e
prevenção da propagação de bactérias, fungos e vírus transmissores de doenças infeciosas.
A sua formulação, com pH fisiológico, foi cuidadosamente concebida a pensar nas peles mais sensíveis e
enriquecida com dermo protetores e óleos naturais.
Higieniza e desinfeta as mãos de forma eficaz, deixando-as macias, limpas e protegidas. Não ataca a pele e
protege as mais sensíveis.
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CAMPOS DE APLICAÇÃO
Indicado para higienizar e desinfetar as mãos nas instalações sanitárias, cozinhas profissionais e áreas comuns
/ espaços públicos onde se verifique grande afluência de pessoas, em áreas como a hospitalar (inclusive
clínicas e consultórios médicos e dentários), institucional (inclusive lares de idosos, escolas e infantários),
hotelaria, restauração, indústria e comércio do ramo alimentar (inclusive talhos e peixarias), indústria e espaços
comerciais em geral e ao nível doméstico.
Produto conforme para utilização segundo a norma do HACCP.

MODO DE APLICAÇÃO

Deve ser utilizado puro no sistema de dosagem (doseadores manuais e automáticos).
1. Abrir a torneira e molhar as mãos, evitando encostar-se à pia.
2. Aplicar uma quantidade suficiente de sabonete na palma da mão, em forma de
concha, para cobrir toda a superfície das mãos;
3. Esfregar as palmas das mãos, friccionando-as entre si;
4. Esfregar a palma da mão direita contra o dorso da mão esquerda, entrelaçando os
dedos, e vice-versa;
5. Entrelaçar os dados e friccionar entre os espaços interdigitais;
6. Esfregar o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão oposta, segurando
os dedos com movimentos de vai-e-vem e vice-versa;
7. Esfregar o polegar direito, com o auxílio da palma da mão esquerda, utilizando
movimento circular e vice-versa;
8. Friccionar os dedos e unhas da mão esquerda contra a palma da mão direita,
fechada em concha, fazendo movimento circular e vice-versa;
9. Esfregar o punho esquerdo, com o auxílio da palma da mão direita, utilizando
movimento circular e vice-versa.
10. Enxaguar as mãos, retirando os resíduos de sabonete, evitando o contacto direto
das mãos ensaboadas com a torneira.
11. Secar as mãos com toalhete descartável, iniciando pelas mãos e seguindo pelos
punhos. Utilizar o toalhete para fechar a torneira se esta for de comando manual.
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EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO
É fornecido em embalagens de 5Lt.
Armazenar nas embalagens originais em local seco e fresco, até 24 meses aproximadamente.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA
Não ingerir. Em caso de ingestão consultar um médico.
Evitar o contacto com os olhos, pois pode causar irritação ocular grave. Em caso de contacto com os olhos,
lavar imediata e abundantemente com água e consultar um médico.
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