
CB9988DESINFETANTEDEMÃOSAMYRIS

DESCRIÇÃODESCRIÇÃO Desinfetante de mãos de base hidroalcoólica, de amplo efeito biocida, desenvolvido
para manter as mãos seguras, saudáveis e com proteção hidratante.

COMPOSIÇÃOCOMPOSIÇÃOCOMPOSIÇÃOCOMPOSIÇÃO Gel desinfetante de formulação inovadora à base de etanol e esqualano.

SUBSTANCIASSUBSTANCIASSUBSTANCIASSUBSTANCIAS
ATIVASATIVASATIVASATIVAS

Etanol -70% v/v

APLICAÇÕESAPLICAÇÕESAPLICAÇÕESAPLICAÇÕES Para a desinfeção frequente das mãos, sem enxaguamento, para todos os
setores e áreas de atividade: proÞssional, institucional, industrial e doméstico
ProÞssional: Área médica (hospitais e outras unidades de tratamento da saúde)
Comércio e industria, incluindo a industria alimentar
Institucional: Escolas, lares, instituições, etc
Doméstico: Utilização por todos os consumidores em geral através de farmácias,
para-farmácias, supermercados, etc

PROPRIEDADESPROPRIEDADESPROPRIEDADESPROPRIEDADES O etanol, substancia ativa biocida utilizada neste produto, é um ingrediente de
rápida evaporação amplamente utilizado na eliminação de bactérias, germes e
vírus. O álcool fragmenta a cadeia lipídica da pele o que causa o efeito de
secagem. Por este fato a Amyris, na vanguarda da produção e domínio técnico
da molécula, incluiu o esqualano nesta formulação que tem propriedades
hidratantes para reabilitar a pele seca tornando-a suave e macia.
Originário de plantações renováveis de cana de açúcar no Brasil, o esqualano é
mais sustentável que o esqualano derivado de tubarões e mais puro que
esqualano derivado da azeitona. Além do mais o esqualano da Amyris é seguro,
excecionalmente estável e ecológico. É também reconhecido pelos seus
inúmeros benefícios de tratamento da pele, incluindo o melhoramento da
função da barreira da pele, reduzindo a perda de água transpidermica, e
aumentando a elasticidade da pele para mãos saudáveis.
A Amyris adota uma abordagem de “não compromisso”™em todos os seus
produtos , esta molécula foi extensamente testada para que seja o ingrediente
mais limpo e puro possível. (1,2)
O DESINFETANTE DE MÃOS AMYRIS:
contém esqualano produzido a partir da cana-de-açúcar, mantém as mãos
saudáveis e com proteção hidratante.
ultrapassa o tratamento da sua pele, deixando-a limpa, seca e com uma textura
muito suave

A Amyris utiliza o esqualano para tornar o desinfetante para as mãos mais
adequado para uma aplicação frequente e numa combinação perfeita para entre
eliminação de microorganismos e suavidade.

O DESINFECTANTE DE MÃOS AMYRIS, dada a sua concentração do principio
ativo biocida etanol, apresenta efeito virucida, bactericida, leveduricida e
fungicida:



O etanol é o componente mais universal para eliminar microorganismos e
demonstrou ser eÞcaz contra vários vírus (3) incluindo o novel coronavírus. A
concentração eficaz de etanol para o SARS coronavírus deve ser superior a 60%
(recomendação do Center Desease Control) (4, 5, 6).

Os álcoois também têm uma excelente atividade germicida in vitro contra
bactérias vegetativas Gram-positivas e Gram-negativas (incluindo peptógenos
multirresistentes, comoMRSA e VRE),M. tuberculosis e uma variedade de fungos
(7).

A Amyris está comprometida com o desenvolvimento de um produto que
combina uma eÞcaz desinfeção e uma hidratação da pele. O nosso compromisso
também é com a Natureza. Ao adicionar este ingrediente, nós fazemos deste
produto o vosso maior aliado!
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MODO DEMODO DEMODO DEMODO DE
EMPREGOEMPREGOEMPREGOEMPREGO

Aplicar o produto puro cobrindo todas as superfícies das mãos e esfregando-as até
Þcarem secas



Descrição análiseDescrição análiseDescrição análiseDescrição análise ValorVVaalloorrValor MinimoMinimoMinimoMinimo MáximioMáximioMáximioMáximio UnidadesUnidadesUnidadesUnidades
Aspeto Liquido opaco viscoso
Cor Branco
Odor Característico a álcool
pH T=20ºC 6,0 6,5

Viscosidade BrookÞeld

(s=02; 30 rpm; T=20ºC

550 800 cp

Massa volúmica
T=20ºC

0,880 0,900

Validade
2 anos

EMBALAGEMEMBALAGEMEMBALAGEMEMBALAGEM Caixa de 4x5000 ml – pack de 8x500 ml

HIGIENE EHIGIENE EHIGIENE EHIGIENE E
SEGURANÇASEGURANÇASEGURANÇASEGURANÇA

Consultar a Ficha de Dados de Segurança, disponível para clientes profissionais.


