
 
                                            
 
 
 

 
 

Plus Brasept Álcool Gel    
Gel Alcoólico Anti séptico 

CÓDIGOS E EMBALAGENS: 
Código Embalagem Peso KG 
239982 4 x 5 L 17,2 
239871 50 L 43 
692054 500 ml x 30 12,9 

  

  PROPRIEDADES 
 
Apresenta ampla ação biocida contra Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudômonas 
Aeruginosa e Salmonela choleraesuis, testada em laboratório. Formulado com glicerina, que 
evita o ressecamento irritação da pele mesmo com uso freqüente. Produto não irritante 
testado em laboratório.  
 
UTILIZAÇÃO  
 
Gel alcoólico utilizado como antisséptico das mãos depois da limpeza, podendo ser usada 
repetida vezes com as mãos limpas, nos pontos de trabalho onde o funcionário não pode se 
ausentar. 
 
INSTRUÇÕES DE USO 
 
Após lavar as mãos com sabonete antisséptico aplicar 2 a 3 ml de Plus Brasept Álcool Gel 
Anti - Séptico puro nas mãos, massageando-as até secar. Utilizar em períodos de uma a 
duas horas, sem lavar as mãos, desde que estejam limpas. Se sair do local para qualquer 
finalidade, as mãos devem ser lavadas com sabonete e aplicar novamente o Plus Brasept 
Álcool Gel Anti - Séptico.  
 
COMPOSIÇÃO 
 
Ethyl Alcohol, Poliacrilic Alcohol, Water, Polyaminopropil Biguanide, Glycerin, 2-amine-2-
metyl-1-propanol.  
Ativo : Polyaminopropil Biguanide = 288 ppm – Produto biodegradável 
 
ESPECIFICAÇÃO   
 

Aparência:   Líquido viscoso 
Cor: Incolor 
Densidade (25ºC): 0,86 - 0,90 g/ml 
pH puro (25ºC) 7,0 – 8,0 
  

PRECAUÇÃO  
 
ATENÇÃO: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.  
CUIDADO: Perigosa a sua ingestão. 
Evite contato com os olhos. Caso ocorra, lave-os com água corrente em abundância. 
Persistindo a irritação, procure cuidados médicos. 
Em caso de ingestão acidental, leve a vítima a um Serviço Médico ou Centro de Intoxicação 
mais próximo, levando consigo a embalagem ou rótulo do produto. Evite contato prolongado 
com o produto. Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Não remova o produto 
de sua embalagem original. As embalagens vazias não devem ser reutilizadas. Centro de 
Atendimento de Toxicologia CEATOX/SP – FONES: 0800 - 148110 ou (11) 3066-5771.  
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