
ÁLCOOL GEL

ANTISSÉPTICO 
PARA AS MÃOS
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REGISTRO DA ANVISA
A resolução RDC nº 356 de 23 de março de 2020 do Governo Federal, autoriza a fabricação de álcool gel sem a necessidade 
da exigência sanitária administra�va como o Registro da Anvisa, por 180 dias (mo�vo /pandemia COVID-19).

A resolução RDC nº 448 de 15 de dezembro de 2020, prorroga para até 14/04/2021 a autorização para comercialização, 
fabricados ou importados de 23/03 à 25/10/2020, desde que, dentro do prazo de validade do EPI.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
§ Gel an�ssép�co para as mãos (limpeza e assepsia à seco). Possui PH neutro e não irrita a pele;
§ Álcool gel 70%;
§ Disponível em sachê de 2,33 ml (peso aproximado de 2 g);
§ Disponível em frascos de 200 ml e 500 ml (peso aproximado de 190 g e 450 g respec�vamente).

COMPOSIÇÃO
Álccol e�lico 70%, água, aminome�l propanol, glicerina bides�lada, polímero acrílico TR-1 e propileno glicol.

MODO DE USO
Aplique uma pequena quan�dade de gel nas mãos (uma gota é suficiente) e espalhe até total absorção do produto.

PRECAUÇÕES
§ Uso externo. Produto inflamável. Manter fora do alcance de crianças e animais domés�cos e longe de fonte de calor e 

chama;
§ Em caso de sensibilização suspenda o uso imediatamente;
§ m caso de contato com os olhos enxágue abundantemente. Conserve o produto em temperatura ambiente e mantenha a E

embalagem fechada após o uso.

CLASSIFICAÇÃO FISCAL | 38089429

EMBALAGEM MASTER FRASCO
Caixa de papelão impressa com 20 frascos de 200 ml ou 12 frascos de 500 ml.

EMBALAGEM MASTER SACHÊ
Caixa de papelão impressa com 400 ou 1.000 sachês de 2,33 ml.

LOTE DE FABRICAÇÃO = data de fabricação. Informado na embalagem do produto.

VALIDADE
24 meses após a data de fabricação.

Desenvolvimento Técnico Plastcor
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