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 KILL PLUS 
Número registro CPNP 1439174 segundo  art. 13 do  Reg. (CE) n. 1223/2009 

Ficha de produto 

Descrição 
Loção para a higiene e desinfecção rápida das 
mãos. 

Recomendado para 
Uso diário : locais públicos. 

Modo de empleo 
Pulverize Kill Plus nas suas mãos e esfregue 
durante alguns segundos, não enxague. 

Características do produto 

• Sem álcool
• Não inflamável
• Com aditivo antibacteriano
• Sem aroma
• Sem solventes
• Adicionado com hidratante e condicionador
• Sem enxaguar
• pH epidérmico
• Testado dermatologicamente

Vantagens 

• Não inflamável
• Não ADR, sem limitações de transporte ne

armazenagem
• Adequado para procedimentos HACCP
• Aconselhado para uso frequente
• Não reseca a pele
• Alta compatibilidade cutánea
• Dosagem da pulverização: maior duração em

comparação com outros produtos gel
• Formato do saco: prático, pode sempre portar

consigo

Ensaios realizados 

Teste do penso 
O produto fica em contacto com a pele de um número 
estabelecido de voluntários, por meio de pensos, 
mantendo-o assim durante 48 horas para verificar o 
eventual aparecimento de reacções alérgicas. 

Teste de provocação 
Procedimento usado para verificar a estabilidade 
microbiológica do produto no tempo. A prova consiste 
na inoculação de bactérias na amostra; O seu número 
tem que disminuir num rápido tempo pela ação do 
conservante. 

Testado segundo EN 12054 (efeito bactericida), EN 1500 (avaliação da higiene das mãos), 
EN 14476 (acção virucida), EN 1650 (acção fungicida) 

Fábrica certificada ISO 9001 e ISO 14001 

Embalagens 

Código Embalagem Uds./Caixa Dispensador 
00903 Frasco spray 100 ml 24 / 
00820 Frasco loção 300 ml 12 / 
10500 T-S800 recarga de 800 ml 6 T-Small - Art. 90400
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Dados técnicos 

Ingredientes 
Aqua, didecyldimethylammonium chloride, glycerin, 
benzalkonium chloride, (CI 19140), (CI 42090), propan-
2-ol.

Características físico-químicas 
Aspeto : líquido 
Cor : verde 
Odor : inodoro 
pH : 5.5 +/- 0.5 
Peso específico : 1000 +/- 10 g/l 

Armazenagem 
Guardar em lugares frescos, secos e bem ventilados, a 
uma temperatura entre 10°C e 35°C. Não expor a fontes 
de calor e à irradiação solar direta. 

Medidas  em caso de contacto accidental  
Contacto con os olhos: lavar abundantemente com muita 
água e consultar o médico se a irritação persistir. 
Ingestão: Énxaguar a boca com água sem ingerir, ir 
imediatamente ao médico e mostrar-lhe o rótulo ou a 
embalagem. 

Vida útil 
O produto conservado segundo as indicacões pode ficar 
armazenado durante 36 meses. Uma vez aberto, 
recomenda-se o uso num prazo máximo de 12 meses. 

Transporte 
Não sujeito á normativa ADR. 

Informação sobre Regulamentação 

O produto está sujeito as obrigações do Regulamento CE 1223/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho de 30 
Novembro de 2009 sobre os produtos cosméticos. 

Produto não sujeito ao Regulamento CE 1272/2008 (CLP) do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 Dezembro 
2008 relativo à classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas, que altera e revoga as Diretivas 
67/548/CEE e 1999/45/CE e altera o Regulamento (CE) no 1907/2006 (REACH) como indica o art. 1 apartado 5 letra C. 
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