
 

  

 

PETRAL®-ASG 

Benefícios 

 Pronto a usar; 

 Não necessita passar por 
água; 

 Rápida evaporação, sem 
deixar resíduos; 

 Contém glicerina para uma 
proteção eficaz da pele; 

 Isento de perfumes e 
corantes. Ideal para utilização 
em áreas de saúde e 
processamento alimentar; 

 As propriedades anti-sépticas 
conferem-lhe alto poder 
desinfetante; 

 Não irrita nem seca a pele. 

 

Todos os produtos fabricados pela PETROCHEM são ensaiados no seu Laboratório de Análises, Acreditado pelo Instituto Português de Acreditação (certificado nº L0171). 
 
As recomendações sugeridas são baseadas numa longa experiência prática e laboratorial, servindo apenas como orientação.  
Dado que a aplicação dos produtos está fora do nosso controlo, a nossa responsabilidade é limitada apenas à manutenção das suas características.  
A PETROCHEM recomenda, em caso de dúvida, a realização de ensaios prévios. 
 

Descrição 

Desinfetante em gel de base alcoólica para 
mãos. 
  

Características 

» Gel viscoso, incolor e transparente; 
» Teor mínimo de 70 %v/v em álcool etílico. 
 
 

Campo de Aplicação 

Recomendado especificamente para desinfeção 
das mãos por fricção, em todos os locais de 
trabalho onde exista o risco de contaminação 
bacteriana. 
 
Aconselha-se a sua utilização em: 
» Instalações industriais; 
» Indústria Agro-alimentar; 
» Hospitais; 
» Clínicas; 
» Centros de Saúde; 
» Lares de idosos; 
» Hotelaria e Restauração; 
» Estabelecimentos de Ensino. 
 
 

Outras Informações Relevantes 

Este produto está notificado na Direção Geral de 
Saúde (DGS), segundo o Regulamento dos 
Produtos Biocidas, para os tipos de produto (TP): 
» TP1 – Desinfetantes utilizados na higiene 

humana. 
 

Modo de Emprego 

Aplicar o produto puro nas mãos, esfregando 
bem durante 30 segundos até à sua completa 
volatilização. 
 
Prestar especial atenção aos dedos, unhas e 
pontas dos dedos. 
 
 

Dados Microbiológicos 

Eficácia bactericida de acordo com a Norma 
Europeia EN1276, em condições limpas, para as 
estirpes Enterococcus hirae, Escherichia coli, 
Pseudomonas aeruginosa e Staphylococcus 
aureus, e com tempo de contacto de 30 
segundos. 

Eficácia leveduricida de acordo com a Norma 
Europeia EN1650, em condições limpas, para a 
estirpe Candida albicans (fungo), e com tempo 
de contacto de 30 segundos. 

Eficácia virucida de acordo com a Norma 
Europeia EN14476, em condições limpas, para a 
estirpe Adenovirus type 5, e com tempo de 
contacto de 30 segundos. 

 

Os relatórios dos testes de eficácia encontram-
se disponíveis a pedido. 

 

 Cuidados no Manuseamento 

Não requer cuidados especiais de protecção, 

desde que utilizado para o fim a que se destina. 
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