HD
FICHA TÉCNICA DO PRODUTO
 DESCRIÇÃO:
TEEPOL HD é um líquido desinfetante de base alcoólica, com ação virucida, bactericida e
fungicida constituído por uma mistura de agentes dermoprotetores e ingredientes bactericidas
de base catiónica. É um produto especificamente formulado para a limpeza e desinfeção das mãos
sem a utilização de água.
TEEPOL HD é um produto especialmente formulado para a desinfeção higiénica das mãos em
todas as situações de médio e alto risco de contaminação, para utilização comercial e institucional,
nomeadamente, indústria e comércio alimentar, empresas e outras instituições, estações de
tratamento de lixos, centros de saúde, lares, entre outros.
 BENEFÍCIOS
 Poder Bactericida combinado com Integridade Ambiental: Com excelentes níveis de eficácia,
TEEPOL HD é eficaz contra um largo espectro de agentes patogénicos sem comprometer, na sua
aplicação, a integridade ambiental e de saúde;
 Eficaz num largo espectro de microrganismos (vírus, bactéricas e fungos unicelulares), testado
em Laboratórios independentes;
 Sem compostos Alergéneos e Agentes Conservantes: De forma a diminuir a exposição a
químicos que têm substancialmente contribuído para aumento da asma, dermatites, alergias e
outras sensibilizações.
 Contém um agente dermoprotetor, deixando as mãos macias e evitando irritações cutâneas;
 Excelentes propriedades de Desinfeção: contém 70% de álcool etílico, um desinfetante muito
eficaz;
 Ação rápida;
 Não necessita de enxaguamento após aplicação;
 Sem perfume (indicado para áreas de processamento alimentar);
 Prontamente Biodegradável: não deixa qualquer tipo de resíduos no ambiente;
CARACTERÍSTICAS
 Aspeto: líquido
 Cor: incolor
 Odor: característico
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 DOSEAMENTO E UTILIZAÇÃO
Lavar bem as mãos com um sabonete suave – TEEPOL HB ou TEEPOL HC. Secar as mãos.
LÍQUIDO

DESINFECTANTE Aplicar uma pequena quantidade de TEEPOL HD nas mãos previamente lavadas e secas, friccionar

DE MÃOS

até completa volatilização do produto (ter especial atenção à zona das unhas e às pontas e espaço
entre os dedos). A pele fica desinfetada e protegida.
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HD
FICHA TÉCNICA DO PRODUTO
Em situações em que as mãos se encontrem visivelmente limpas pode optar-se pela utilização de
um TEEPOL HD em vez de água e sabão.
Foi comprovado que os solutos alcoólicos com emolientes apropriados são melhor tolerados pela
pele do que as lavagens frequentes das mãos.
A eficácia na redução da flora transitória é idêntica ou superior.
 MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM
Um guia completo sobre manuseamento e classificação deste produto, é fornecido em separado
na Ficha de dados de Segurança.
O Rótulo contém informações sobre o modo de utilização e precauções na utilização de TEEPOL
HD.
Armazenar em local não exposto ao sol, na embalagem de origem fechada. Evitar temperaturas
extremas.
 PRECISÃO DA INFORMAÇÃO
Qualquer produto pode ser manuseado em condições de segurança se forem utilizados os
procedimentos e equipamentos de proteção adequados. Os dados contidos nesta Ficha Técnica
são baseados em informações bibliográficas e no nosso conhecimento do produto, à data desta
publicação, não constituindo compromisso expresso ou implícito. A nossa responsabilidade fica
limitada ao fornecimento de produtos devidamente controlados e à sua aplicação adequada sob o
nosso controlo.
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