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ALCOOLIN 70 
Limpador de Superfícies  

PRODUTO ANTISSÉPTICO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES 
 

 Concentrado poder de limpeza, emoliencia e degermação; 
 Age de modo efetivo, com extraordinário espectro de ação microbicida; 
 Age limpando e higienizando; 
 Elevado poder sobre-engordurante e emoliente, limpa e higieniza a superfície impedindo o 

ressecamento da mesma; 
 Super econômico em sua utilização. Uma pequena quantidade de ALCOOLIN 70 será 

suficiente para que o usuário sinta os efeitos benéficos do produto; 
 Especialmente formulado para utilização em qualquer tipo de superfície, mesmo as mais 

sensíveis; 
 Apresenta melhor relação de custo/benefício do mercado. 

 

Composição:  

Associação de Isopropyl Alcohol, Isopropyl,Myristate, Alcohol, Aminomethyl Propanol, Aqua, 

Denatonium Benzoate. 

 

Finalidade e Uso:   

Antisséptico a seco para higienização das superfícies (sem necessidade de enxágue) de 

profissionais das áreas de saúde e alimentícia; tais como: hospitais, clinicas, laboratórios, indústrias 

alimentícias, supermercados, restaurantes, etc. 

 

Especificações Técnicas: 

 

Aspecto: Líquido homogêneo, transparente                 Densidade Aparente: 0,855 – 0,885 g/ml 

Cor:  Característica do produto                                      pH (100%):  6,5 – 7,5 

Odor: Característico Alcoólico                                         

 

Modo de Usar:  

Aplicar ALCOOLIN 70, sobre superfícies equipamentos à serem limpos, com auxílio de um pano 

limpo umedecido com o produto. Não necessita de enxágue.  

 

Embalagem: 

 Bombona plástica de polietileno, contendo 5 L de ALCOOLIN 70. 

 Caixa de papelão com 4 Bombona plástica de polietileno, contendo 5 L de ALCOOLIN  70. 

 

Aut. Fuc./ MS n.: 3.02186 

Produto em Conformidade Com a RDC 350/2020 

 

Precauções de Uso:  ATENÇÃO!!!!! PRODUTO INFLAMÁVEL!!!!!  

Em contato com olhos, não esfregar, lavar com água em abundância. Em caso de ingestão, não 

provocar vômito, nem beber água ou leite. Procurar médico. INFLAMÁVEL! Manter longe das 

chamas e fontes de calor. Apenas para uso externo. Manter longe das crianças e animais 

domésticos. Uso comercial.  “Água: pode faltar. Não desperdice. ” 

CEATOX: Atendimento: 0800-7226001. 
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