
 

 

 

septic desinfetantes 

Desinfetante Anti-séptico para Mãos 

// Composição:  

SEPTIC é um antisséptico para lavagem e desinfeção das mãos, 

composto à base de desinfetantes com base em quaternários de 

amónio, germicidas, virucidas, substâncias amaciadoras da pele, 

emulsionantes, conservantes e estabilizantes. 

// Propriedades:  

SEPTIC é um desinfetante de excelente qualidade para a lavagem de 

mãos, sem utilização de água. Na sua conceção SEPTIC combina uma 

forte ação desinfetante, que aliada a substâncias amaciadoras da pele, 

permite uma limpeza em profundidade, combatendo as bactérias que 

normalmente se desenvolvem na pele. A utilização regular deste 

produto, permite um melhor cumprimento das normas de higiene, uma 

menor irritação da pele e evita a contaminação cruzada. Não necessita 

de limpar o excesso do produto, dado que este se evapora 

normalmente.  

// Campo de Aplicação:  

SEPTIC destina-se a ser utilizado em todos as áreas afetas à saúde 

pública, e em todos os locais de manipulação de alimentos para evitar 

a contaminação cruzada nas cozinhas e refeitórios de escolas, lares de 

3ª idade, jardins-de-infância, restaurantes, cervejarias, cafés, hotéis, 

bombeiros, hospitais, etc. Deve utilizar-se ainda de acordo com a 

recomendação da Direção Geral da Saúde para prevenção dos vírus 

“Covid-19” (coronavírus) e H1N1 da gripe A, para desinfeção das mãos 

e de todos os locais suscetíveis de contaminação. (maçanetas de 

portas, teclados de computador, mesas de trabalho, corrimãos, 

interruptores, máquinas, elevadores, multibancos, etc.  

// Modo de Emprego:  

SEPTIC utiliza-se diretamente nas mãos, colocando uma pequena 

quantidade e esfregando em toda a superfície das mãos, (palmas e 

costas) até à sua completa evaporação. Não enxaguar. SEPTIC deve 

ser utilizado, antes da manipulação de qualquer tipo de alimento, para 

evitar a contaminação cruzada. Nos locais suscetíveis de 

contaminação deverá aplicar-se o desinfetante, sempre que se julgue 

necessário.  

// Armazenagem:  

Sem cuidados especiais, afastado de fontes de calor e ignição. 
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Aspeto Líquido – tipo gel 

Cor Azul 

Aroma Característico a álcool 

Densidade 
0,880 kg/dm3 ± 50 
gramas 

Índice de 
Refração 

1,359 – 1,369 

 


