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KOBY Hand-Care Álcool Gel Desinfetante Mãos é 
uma solução hidroalcoólica inovadora com 72% (v/v) 
de álcool para a limpeza e higienização das mãos. 
Ideal para a desinfeção das mãos sem 
enxaguamento, eliminando vírus (COVID-19 
incluído) e bactérias. Além disso, a sua fórmula 
inovadora permite aplicar em spray (e.g. desinfetar 
máscaras de proteção comunitárias), não deixa 
resíduos e não desidrata as mãos deixando a pele 
suave.  

 

•  Solução com 72% de álcool 
•  Solução líquida – Fórmula inovadora 
•  Desinfeção eficaz das mãos com maior cobertura 
•  Eficaz na eliminação de vírus e bactérias 
•  Aplicável em spray 
•  Não desidrata as mãos deixando a pele suave 
•  Rápida evaporação 
•  Não deixa resíduos  
•  Produto notificado à DGS ao abrigo do Decreto-Lei 

n.º 140/2017  
 

Indicado para a desinfeção das mãos eliminando 
vírus (COVID-19) e bactérias. 

 

1. Aplicar nas mãos uma pequena quantidade de produto. 
2. Esfregar bem e deixar secar sem enxaguar, tendo em 

especial atenção as unhas, as pontas dos dedos e o 
espaço entre eles.  

3. Recomendação: Antes de aplicar o produto, 
aconselhamos a lavagem prévia das mãos água e sabão. 

 
 

*Os valores apresentados podem variar em função de fatores ambientais, tais como 
temperatura, humidade e diferentes tipos de substrato. 

 

Armazenar o produto em local fresco e seco, a uma 
temperatura entre +5°C e +25°C, na embalagem de origem 
fechada.  

 

Consultar, previamente, a ficha de segurança, antes de 
iniciar a aplicação. Manter fora do alcance das crianças. Ficha 
de Dados de Segurança do produto disponível mediante 
pedido. Em caso de acidente ou de indisposição consultar 
imediatamente um médico (se possível mostrar o rótulo). Em 
caso de ingestão acidental, consultar o Centro de Informação 
Antivenenos (CIAV): (+351) 808250143. 

 

Descrição do produto 

Características 

Aplicações 

Modo de aplicação 

Especificações técnicas 

Base  Solução Alcoólica 72% (v/v) 

Aparência  
Líquido transparente, de 

aspeto 
caraterístico 

Embalagem  5000 ml  

Densidade (23˚C) ISO 1183-1 0,870 g.ml-1 

Armazenagem 

Higiene e Segurança 


