
 

 

 

   

 
Saint-Gobain Weber Portugal, S.A. • NIF 502 208 546 •  Zona Industrial de Taboeira, 3800-055 Aveiro 

Telf. : +351 234 10 10 10 • fax : +351 234 30 11 48  • www.pt.weber 

 

weberclean mãos – Pág 1/2 

 

Empresa certificada no 
âmbito QAS pelas normas  

ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001 

       MOD.FT.215/00 

02-06-2020 

weberclean mãos   
Gel antisséptico para mãos. 

Eficaz contra um largo espectro de bactérias, fungos e vírus 

Pronto a usar sem necessidade de uso de água 

Protege as mãos e evita a sua desidratação  
 
 

   Utilizações  
 

• weberclean mãos é uma solução em gel (70% de etanol) sem perfume e não oleoso, destinado 
especialmente à higiene e desinfeção das mãos, sem necessidade de uso de água.  

• É um produto biocida destinado ao uso humano. Potente desinfetante, de rápida ação (cerca de 30s) eficaz 
contra um largo espectro de bactérias, fungos e vírus, prático e pronto a usar, contendo 70% etanol, 
conforme recomendação da Organização Mundial de Saúde (OMS). 

• A formulação em gel permite uma utilização mais equilibrada, sem escorrimentos nem desperdícios, em 
relação às formulações desinfetantes no estado liquido. A formulação é enriquecida com um agente que 
protege as mãos e evita a sua desidratação, permitindo o seu uso frequente. Possui uma excelente 
penetrabilidade e compatibilidade com a pele, secando rapidamente após aplicação. 

 
 

   Limites de utilização  
 

• Utilização exclusiva para higienização das mãos.  
• Não ingerir.  

 
 

   Composição  

 
• Gel alcoólico contendo 70% de Etanol, glicerina e agentes espessantes. 

 
 

   Consumo  

 
• De acordo com a necessidade estimando-se 2 a 3 ml por utilização. 

 
 

   Recomendações  

 
• Manter fora do alcance das crianças.  
• Manter o produto em local fresco, ao abrigo da luz, temperatura e umidade elevadas.  
• Produto Inflamável. Manter o produto longe de fontes de calor ou chamas. Não perfurar a tampa. Não 

derramar sobre o fogo.  
• Assegurar o transporte adequado do produto.  
• Manter a embalagem em local seguro. 
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   Características de utilização e dados técnicos 
 

Características Produto  

Tipo de produto Desinfetante 

Aparência Gel translucido 

Solubilidade Hidrossolúvel 

Odor Alcoólico 

Dados Técnicos Valor 

Densidade (g/cm3) 0,88 ± 0,02 

pH 7,5 + 1 

 

 

   Aplicação  

 

• Aplicar uma pequena porção do produto na palma das mãos (2 - 3ml) e espalhar suavemente por toda a 
superfície, incluindo o espaço entre os dedos e as suas pontas. 

• Massaje suavemente até completa evaporação do produto. Não enxaguar. Repetir sempre que necessário.  
 

 

   Recomendações de Segurança na Utilização  

 
• Manter fora do alcance das crianças em local seguro. Não ingerir. Manter em local fresco, ao abrigo da luz, 

temperatura e umidade elevadas. Produto Inflamável. Manter o produto longe de fontes de calor ou 
chamas. Não perfurar a tampa. Não derramar sobre o fogo. Assegurar o transporte adequado do produto.  

• Consultar Ficha de Dados de Segurança em www.weber.saint-gobain.pt para informação mais 
detalhada. 

 
As indicações de utilização e dados técnicos sobre o produto são apresentados de boa-fé e baseiam-se na experiência e 
conhecimento acumulados, em situações de utilização tipificadas. As condições de aplicação e utilização poderão influenciar o 
comportamento do produto, pelo que será aconselhável realizar verificações e testes em cada situação específica. 

 
 

 Apresentação  
Frasco de 0,5L  
Paletes de 660 uni. – 330L (44 caixas de 15uni.). 
Jerrican de 5L  
Paletes de 132 uni. – 660L (33 caixas de 4uni.). 
 

Cor 
Translucido. 
 

Conservação 
12 meses a partir da data de fabrico, em 
embalagem original fechada em local seco e 
fresco (entre 5 a 25° C). Proteger da luz solar.  

 


