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Gel hidroalcoólico, potenciado com Aloe 
Vera, especialmente delineado para a 
higienização rápida e eficiente das mãos, 
mediante a técnica de fricção. 
 

COMPOSIÇÃO 
 

Formulação à base de digluconato de clorhexidina em 

meio hidroalcoólico, adicionado de Aloe Vera, em 

presença de agentes estabilizantes, humidificantes, 

suavizantes e dermoprotectores. 

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS 
 
- Aspecto: Gel 

- Cor:  Incolor translúcido 

- Odor:  Característico do produto. 

- pH   7,4 ± 0,3 

 

DADOS TÉCNICOS 
 
• Higienização rápida e eficaz das mãos, 

eliminando sensivelmente a quantidade de 

microorganismos presentes nas mesmas. 

Apresenta uma redução da ordem de 102 a 103 

ufc/ml, após um tempo de contacto de 1 minuto, 

face a microorganismo Escherichia coli (K12 

NCTC 10538), seguindo um procedimento 

baseado na Norma Europeia UNE-EN 1500. 

 

• Não requere a utilização de água, sabão nem 

toalha. 

 

• Rapidez de aplicação e secagem 

 

• Efeito refrescante 

 

• Acção emoliente e humidificante que permite 

manter a pele hidratada e flexível, evitando a 

secagem da mesma. 

 

• Acção suavizante e dermoprotectora, que 

confere às mãos um tacto suave e agradável. 

 

• Permite efectuar a higienização das mãos com 

grande frequência, sem os inconvenientes da 

lavagem tradicional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DOSES DE UTILIZAÇÃO 
 

Fornece-se pronto a ser utilizado. 

 

 

 

MODO DE EMPREGO 
 

Aplicar o gel na palma das mãos e reparti-lo pelas 

mesmas, friccionando vigorosamente e incluindo o 

dorso, os dedos e as zonas entre os dedos, até 

absorção total do produto. 

 

Recomenda-se aplicar o produto mediante 

equipamento Dosybac Infravermelhos 500, o qual 

dosifica mediante um sensor por infravermelhos, 

evitando desta forma a utilização das mãos para a 

activação do mesmo. 

 

 

 

APLICAÇÕES 
 
Higienização rápida e frequente das mãos em 

qualquer tipo de actividade e em toda a classe de 

instalações. 

 

 

 

APRESENTAÇÃO 
 

Bidons de 25 lt. 

Bidonss de 5 lt. em caixas de 4 bidons 

Garrafas 1 lt. em  caixas de 12 unds. 

Garrafas 500 ml. c/dosif. em caixas de 24 unds. 

Garrafas 100 ml. c/distop en caixas de 50 unds. 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTOS 
 

R.O.E.S.P: B0104E 

R.G.S: 37-00052/B 

R.S.I.P.A.C: 37-04006/CAT 

FT2AL / 9096X  

Data de edição: 26/08/08 

Versão: 2 

Sustitui: versión 1 

Página: 1 de 1 

ADYGEL 
GEL HIGIENIZANTE 

POTENCIADO COM ALOE VERA 
 


