
Exemplo de aplicação do BAKGEL

CARACTERISTÍCAS

Gel de reacção química neutra. Com
cheiro a limão verde.

BAKGEL
GEL DESINFECTANTE DE MÃOS

BAKGEL

UTILIZAÇÃO

BAKGEL utiliza-se nos hospitais,
escolas, clínicas, veterinárias, creches,
lares de terceira-idade, infantários,
ambulâncias, laboratórios, funerárias,
industria alimentar, etc.

Bakgel pode ser aplicado com o
doseador DOSIBAK.

- Assegura rápida desinfecção
das mãos

- Bactericida, Fungicida e 
Virucida

- Seca rapidamente
- Contém agentes auto

lubrificantes
- Cheiro a limão verde
- Produto à base de Etanol

APLICAÇÃO

BAKGEL aplica-se nas mãos limpas, o
equivalente a uma casca de noz.

De seguida esfregar bem de forma a
passar BAKGEL entre os dedos e as
unhas até à secagem completa do
mesmo.

Aplicar BAKGEL sempre em mãos
limpas e secas.

Não lavar nem limpar.

BAKGEL pode ser utilizado com uma
finalidade preventiva: antes de
manipular materiais, objectos ou em
função curativa: depois de ir aos
sanitários, depois de tocar em
suportes suspeitos ou de manipular
objectos contaminados, etc.

PROPRIEDADES

BAKGEL não faz espuma, não é
caustico, tóxico, ou irritante, não
mancha e não contém corantes. Com
teor alcoólico superior a 60%, possui
propriedades bactericidas, fungicidas e
virucidas,

Seca rapidamente sem desidratar a
pele graças às suas funções auto
lubrificantes.

Não deixa as mãos escorregadias nem
gordurosas.

BAKGEL assegura uma desinfecção
rápida das mãos sem deixar resíduos
nocivos. Não necessita de água, nem
limpeza após aplicação.



PRECAUÇÕES

Produto Químico: Ler o rótulo e a ficha
de dados de segurança antes de
utilizar este produto. Não deixar ao
alcance das crianças. Fechar a
embalagem após cada utilização. Em
caso de contacto com os olhos, lavar
com água em abundância.

Uso externo. Inflamável.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DILUIÇÃO Não aplicável

NATUREZA QUÍMICA

Gel hidratado com etanol 
purificado e agentes específicos. 

Produto biocida classificado 
como TP1: Etanol (602.91 g/kg).

COMPOSIÇÃO INCI: AQUA, ETHANOL, 
GLYCERIN, FRAGRANCE, TERPINOL, 

GERANIOL, CITRAL, (R)-P-MENTHA-1,8-
DIENE, CITRONELLOL, CARBOMER

AGENTES TENSIOACTIVOS Não aplicável

ESTADO FÍSICO / COR Liquido viscoso incolor

ODOR Limão verde

pH 8,0

SOLUBILIDADE EM ÁGUA Completa

DESEMPENHO NA LIMPEZA Muito bom

ENXAGUAMENTO Não

FORMAÇÃO DE ESPUMA Não

DENSIDADE RELATIVA 0,890

PONTO DE INFLAMAÇÃO ≥ 23ºC e ≤ 55ºC

REACÇÃO QUÍMICA Praticamente neutra

CLASSIFICAÇÃO ATENÇÃO

VALIDADE

2 anos. Armazenado na 
embalagem original. Proteger o 
produto da luz solar excessiva. 
Evitar temperaturas extremas.

EMBALAGENS 
DISPONÍVEIS

BAKGEL

APLICAÇÃO

BAKGEL aplica-se nas mãos limpas, o equivalente a uma casca de noz; de 
seguida esfregar bem de forma a passar BAKGEL entre os dedos e as 

unhas até à secagem completa do mesmo.
Não limpar nem lavar.

Produto de qualidade alimentar, no que concerne a limpeza de desinfecção das mãos
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BAKGEL

BAKGEL é anti-séptico, não alérgico para as mãos e pronto a ser utilizado. A sua eficácia desinfectante foi testada
pelas seguintes normas:

Quando aplicado em mãos limpas e secas, BAKGEL pelo seu alto teor de álcool, superior a 60%, exerce uma acção
virucida contra o vírus HIV (SIDA).

BAKGEL é um gel higiénico que está de acordo com a Norma Europeia EN 1500 (Tratamento higiénico de mãos por
fricção).

BAKGEL é um produto pronto a ser usado, não necessita de água, limpa e seca em 30 segundos.
Descontaminante rápido inter operações, redutor da contaminação microbiana das mãos e das luvas de
manipulação entre as operações.

Serviços: Médicos, creches, lares de 3ª idade, enfermeiras, laboratórios, dentistas, consultórios, ambulâncias,
bombeiros, socorristas, fisioterapia, clinicas veterinárias, industria agro-alimentar, fabricação
embalamento e preparação de alimentos, pratos cozinhados, hipermercados, leitarias, charcutarias,
peixarias, talhos, funerárias, etc.

Aplicar BAKGEL sempre em mãos limpas e secas. Esfregar cuidadosamente as mãos durante 30 segundos
uniformemente, e não esquecer a superfície entre os dedos e as unhas. Deixar secar e não limpar.

BAKGEL

NF EN 1276
Eficácia Bactericida

Pseudomonas aeroginosa CIP 103 467
Escherichia coli CIP 54 127
Staphyloccocus aureus CIP 4.83
Enterococcus hirae CIP 5855
Listeria monocytogenes CIP 54.149
Salmonela typhimurium CIP 5858

NF EN 1650
Eficácia Fungicida

Candida albicans
Aspergillus niger IP 1431.83


