
       

Ficha Técnica 
 

DERMEX D-730 BETA 
 

Gel hidroalcoólico higienizante 
 

 
 
 
CARACTERISTICAS 
DERMEX D-730 BETA é um gel higienizante de rápida evaporação para mãos, com formulação hidro-
alcoólica e com 70 % de álcool em volume, que limpa e alcança higienização total sem necessidade de 
enxaguar.  
Resulta indicado para ser usado nos casos onde se requeira um alto grau de higiene e não seja 
possível uma limpeza por enxaguamento.  
 

 
MODO DE EMPREGO 
Use o produto puro aplicando uns 3 ml (2 pulsações do doseador), estender e esfregar sobre a pele ao 
menos 30 segundos até a sua evaporação. 
 
 
Número de autorização cosmética: 10037CS 
 
 
PROPRIEDADES FISICO-QUIMICAS 
Aspeto    Líquido gel 
Cor    Incoloro 
Odor    Característico 
Densidade (20 ºC)  880 kg/m3 
pH     7.5 
Solubilidade:                Solúvel em água 
 
 
APRESENTAÇÃO 
Embalagens de 500, 900 e 1.000 e 5.000 ml 
 
 
PRECAUÇOES 
 

Perigo  

 

 

Advertências de perigo: Provoca irritação ocular. Líquido e vapor facilmente 
inflamáveis. 
Recomendações de prudência: Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, 
chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. SE ENTRAR EM CONTACTO COM 
OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes 
de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. Em caso de incêndio: 
Utilizar extintor de pó ABC para o apagar. Armazenar em local bem ventilado. Conservar 
em ambiente fresco. 
Informação suplementar: Aplicar sobre a pele sã, limpa e seca. Uso externo. Evitar o 
contacto com os olhos, mucosas, zonas sensíveis ou doentes da pele e feridas. Não 
utilizar em pessoas sensíveis aos seus componentes, nem em áreas extensas da pele, 
nem durante tempo prolongado. Utilizar com precaução em crianças menores de 2 anos. 
Não ingerir. Em caso de intoxicação ou ingestão acidental, chamar o Centro de 
Informação Antivenenos Tel. 808 250 143, ou o médico em caso de indisposição. 
Contém: Alcohol, Aqua, Peg-15 cocamine, Propylene glicol, Glycerin y Carbomer 

 
 
INFORMAÇÃO ADICIONAL 
A informação indicada é a nosso critério correta, devido a que as condições de uso do produto ficam 
fora do nosso controlo, derivamos qualquer tipo de responsabilidade por uma incorreta utilização do 
produto. 


